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1 TAXONÓMIA MIKROORGANIZMOV
Baktérie patria k najjednoduchším formám ţivej hmoty a tvoria určité jednotky odlišné od
neţivej prírody a iných organizmov. Nachádzame u nich všetky základné prejavy a známky
ţivota, ako sú látková premena, dráţdivosť, rast, vývoj, rozmnoţovanie, dedičnosť,
premenlivosť a ostatné atribúty ţivej hmoty. Niet asi miesta na zemi, kde by sa tieto
organizmy nevyskytovali. Nachádzajú sa v podstate všade, najviac je ich v pôde a vo vode,
veľa ich je na rastlinách, v telách i na telách iných organizmov, ţivočíchov i človeka, mnoho
ich je vo vzduchu, prostredníctvom ktorého sa šíria. Vyskytujú sa aj v takých extrémnych
podmienkach, kde iné formy ţivota nenájdeme ako napr. v horúcich prameňoch, v soľných
jazerách, v mrazivej Antarktíde. Mnohé z baktérií sú neškodné pre človeka, niektoré sú
uţitočné v rámci kolonizácie a z hľadiska priemyselnej výroby. Líšia sa veľkosťou, tvarom,
usporiadaním, štruktúrou, genetikou, spôsobom reprodukcie, metabolizmom, antigénovou
štruktúrou, citlivosťou na fyzikálne a chemické vplyvy (liečivá), mikroekológiou ako aj
spôsobmi ich dekontaminácie. Uţ od obdobia prvých pozorovaní baktérií mali vedci snahu
hlbšie si všímať niektoré ich typické znaky, podľa ktorých by ich bolo moţné zatriediť do
určitého systému. Vzorom pre vytvorenie systému baktérií boli snahy po systemizácii rastlín a
ţivočíchov do určitých jednotiek. V tejto súvislosti vznikol samotný vedný odbor taxonómia,
ktorého súčasťou sa neskôr stáva aj bakteriálna taxonómia.

Jej predmetom štúdia je

systematické triedenie, opis a klasifikácia baktérií.
Z hľadiska histórie Aristoteles (382–322 p.n.l) vyvinul prvé pokusy o klasifikáciu rastlín
a ţivočíchov, popísal 500 druhov ţivočíchov, systematizoval empirický materiál vypracoval
elementárnu klasifikáciu rastlín a ţivočíchov. Antony van Leeuwenhoek (1632–1723),
holandský obchodník, priekopník mikroskopie, objaviteľ mikroorganizmov, v roku 1676
vlastnoručne skonštruovaným mikroskopom s rozlišovacou schopnosťou 275×1,4 μm
pozoroval štyri druhy „animalcules“, zväčša prvoky, podľa neho bol štvrtý druh tak malý, „ţe
keby ich bolo sto vedľa seba, nedosiahli by veľkosť pieskového zrnka“, v roku 1683 zaslal
Kráľovskej spoločnosti v Londýne správu, v ktorej uvádza, ţe tým štvrtým druhom je
baktéria, pravdepodobne spirochéta. Christian Gottfried Ehrenberg (1795–1876), nemecký
prírodovedec, popísal stovky nových druhov, v roku 1838 vydáva prvý spis o taxonómii
baktérií, baktérie boli zaradené pod názvy Bacillus, Spirillum a Spirochaeta do troch čeľadí
označených nálevníky a patriacich medzi mikroorganizmy. David Hendricks Bergey (1860–
1937), americký bakteriológ, v roku 1923 sa stáva vedúcim redakčnej rady 1. vydania
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Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, Bergey's Manual Trust, hlavný zdroj
determinovania identity bakteriálnych druhov na základe širokého spektra ich fenotypových
znakov.
Taxonómia (taxis = zaradenie, nomos = zákon) baktérií je biologická veda, ktorej cieľom je
charakterizovať, triediť a klasifikovať baktérie do určitého usporiadaného systému, podľa
vlastností, ktoré sú pre dané objekty charakteristické. Reprezentujú ju tri hlavné oblasti, a to
klasifikácia, nomenklatúra a identifikácia. Charakteristickým rysom súčasnej klasifikácie
je prelínanie dvoch prístupov, tradičného a moderného. Tradičná klasifikácia baktérií je
zaloţená na analýze fenotypových znakov a má kľúčový význam v identifikácii, najmä pre
klinickú diagnostiku. Fenotypové charakteristiky zahŕňajú široké spektrum morfologických,
chemických, biochemických, fyziologických a ďalších kategórií znakov. Moderná
klasifikácia vychádza z analýzy genotypových znakov (úplnej alebo parciálnej analýzy
genómovej DNA) progresívnymi metódami molekulárnej biológie (PCR techniky, restrikčné
analýzy,

hybridizácie)

a

pre

svoje

prednosti,

akými

sú

citlivosť,

špecifickosť,

reprodukovateľnosť a rýchlosť, čoraz viac naberajú na význame aj v diagnostickej praxi.
Taxón je základnou klasifikačnou jednotkou

a predstavuje skupinu baktérií s určitým

stupňom identity (podobnosti). V taxonómii baktérií sa pouţíva niekoľko úrovní klasifikácie
zaloţených na hierarchickom usporiadaní, kde najvyššie postavenie má doména a následne
podskupiny ako kmeň, trieda, rad, čeľaď, rod, druh a poddruh (tabuľka 1). Základnou
jednotkou bakteriálnej taxonómie je druh (lat. species), ktorý je podľa súčasnej
fylogenetickej definície definovaný ako skupina navzájom príbuzných kmeňov, zahrňujúca
typový kmeň a vykazujúca 70 % a vyššiu DNA-DNA homológiu komplementárnych párov
báz, rovnaké fenotypové znaky a odlišné znaky od iných skupín. Jeden kmeň daného druhu je
označovaný ako typový kmeň a ten je nositeľom druhového mena baktérie a je zároveň
referenčným kmeňom. Ako kmeň (lat. typus, angl. strain) označujeme súbor buniek
určitého druhu a rovnakého pôvodu (zbierkový kmeň, izolát z určitého prostredia). Okrem
vyšších taxonomických jednotiek ako druh, rozoznávame tieţ niţšie taxonomické jednotky.
Druhy môţu byť rozdelené do poddruhových jednotiek, ktoré sú vytvorené na základe
fenotypovo stálych odlišnostiach v rámci druhu. Poddruh (lat. subspecies) označuje
geneticky príbuzné organizmy s vysokou DNA homológiou v rámci daného druhu, ktoré sú
ale odlišné fenotypom od iných kmeňov v rámci daného druhu. Táto taxonomická jednotka
(poddruh) má oficiálne postavenie v nomenklatúre. Je vytvorená na fylogenetickom prístupe
na rozdiel od vnútrodruhových pojmov, tzv. variet, ktoré sú vytvorené na základe vybraných
uţitočných znakoch bez dôkazu DNA homológie. Delenia na niţšej úrovni ako je poddruh,
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síce nemajú oficiálne postavenie v taxonómii, ale sú často pouţívané z praktického hľadiska,
jedná sa o biovar (biotyp), t.j. skupina kmeňov vo vnútri druhu podobajúca sa navzájom
svojimi biochemickými alebo fyziologickými vlastnosťami, sérovar (sérotyp), t.j. skupina
kmeňov vo vnútri druhu s charakteristickou antigénnou štruktúrou, fagovar (fagotyp), t.j.
skupina kmeňov vo vnútri druhu s rovnakou citlivosťou voči špecifickému fágovi, t.j. so
schopnosťou byť hostiteľom pre určitého bakteriofága, patovar (patotyp), t.j. skupina kmeňov
vo vnútri druhu s patogénnymi vlastnosťami pre určitého hostiteľa, morfovar (morfotyp), t.j.
skupina kmeňov vo vnútri druhu so špecifickými morfologickými vlastnosťami.
Tabuľka 1 Taxonomické jednotky v taxonómii baktérií
Taxón

Príklad

Doména

lat. domain

Bacteria

Kmeň

lat. phylum

Proteobacteria

Trieda

lat. classis

Gamaproteobacteria

Rad

lat. ordo

Enterobacteriales

Čeľaď

lat. familia

Enterobacteriaceae

Rod

lat. genus

Escherichia

Druh

lat. species

Escherichia coli

Klasifikácia je proces usporiadavania organizmov do taxonomických skupín na základe ich
podobnosti a príbuznosti. Účelom klasifikácie je usporiadanie organizmov do príbuzných
skupín s cieľom poskytnúť jednoduchú identifikáciu organizmu. Zaradenie všetkých ţivých
organizmov do jedného systému je veľmi zloţité, pretoţe mnohé organizmy ako aj celé
skupiny organizmov sa svojimi znakmi prekrývajú s inými skupinami a ich zaradenie nie je
preto jednoznačné. Pri kategorizácii ţivých organizmov často rozhodujú len niektoré vybrané
typické znaky, ktoré chceme porovnávať, a nie vţdy výsledné zaradenie reprezentuje
skutočnú fylogenetickú príbuznosť vyplývajúcu z evolučných vzťahov porovnávaných
organizmov. V minulosti bolo rozdelenie organizmov principiálne veľmi jednoduché.
Organizmy so schopnosťou uskutočniť fotosyntézu, boli zaraďované medzi rastliny
a organizmy schopné aktívneho pohybu boli zaraďované medzi ţivočíchy. Avšak existujú
mnohé kontroverzné prípady organizmov, ktoré spĺňajú podmienky zaradenia do oboch
skupín, ako napr. eugléna, ktorá je zelený fotosyntetizujúci jednobunkovec aktívne sa
pohybujúci pomocou bičíka. V biológii sa dlho nedarilo dospieť k jednotnej a univerzálnej
klasifikácii organizmov, ktorá by integrovala názory mikrobiálnych, rastlinných a ţivočíšnych
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taxonómov. V súčasnej klasifikácii organizmov prevládajú tri metodické prístupy k tvorbe
taxonomických štruktúr: fenotypová, evolučná a fylogenetická.
Fenotypová (fenetická) klasifikácia sa zameriava na analýzu veľkého počtu fenotypových
znakov (fenotyp = súbor znakov), pričom fenotypové charakteristiky zahŕňajú široké
spektrum morfologických, biochemických, fyziologických ako aj chemických znakov.
Uplatňuje ju ako tradičnú taxonomickú školu skupina odborníkov, ktorá je zdruţená okolo
Bergeyho manuálu. Táto klasifikácia vyuţíva dichotomické členenie ţivých organizmov do
dvoch ríš Procaryotae a Eucaryotae.
Evolučná klasifikácia je zaloţená na kvalitatívnom hodnotení znakov a ich evolučnej
postupnosti, klasifikuje organizmy do piatich ríš Monera, Protista, Plantae, Fungi a Animalia
(obrázok 1). Jedným z vedcov, ktorý navrhol klasifikačný systém na základe evolučnej
postupnosti bol Whittaker (1969). Organizmy zaradil do piatich ríš podľa troch základných
kritérií, typ bunky (prokaryotická alebo eukaryotická), počet buniek tvoriacich organizmus
(jednobunkový alebo mnohobunkový organizmus) a nutričné poţiadavky organizmu. Systém
piatich ríš však nie je akceptovaný mnohými biológmi z dôvodu problematického zaradenia
organizmov, ktoré nesú hlavné znaky viacerých ríš (napr. zaradenie mikroskopických húb
alebo jednobunkových rias či protozoa). Nie sú v ňom vyjasnené mnohé fylogenetické vzťahy
medzi organizmami a preto sa tento systém pouţíva skôr iba z praktického hľadiska.

Obrázok 1 Systém piatich ríš podľa Whittakera; Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia
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Fylogenetická klasifikácia je zaloţená na porovnávaní nukleotidovej sekvencie 16S rRNA,
ako jediného taxonomického kritéria. Ribozómová RNA (rRNA) je stavebnou zloţkou
ribozómov a predstavuje aţ 90 % všetkých RNA v organizmoch. Ribozómy baktérií sa
skladajú z troch rôznych rRNA, ktoré sa označujú podľa svojich sedimentačných konštánt (5S
rRNA, 16S rRNA a 23S rRNA). Ribozómy sú miestom, kde sa prekladá genetická informácia
z molekuly mRNA do molekuly proteínu. Vzhľadom na dôleţitosť funkcie, ktorú zastávajú v
procese prekladu genetickej informácie, podliehajú zmenám počas evolúcie pravdepodobne
vôbec najpomalšie. Výhoda týchto molekúl pre klasifikáciu spočíva vo viacerých aspektoch:
-

rRNA sú univerzálne rozšírené

-

niektoré časti molekúl RNA sa menia dostatočne pomaly (vysoko konzervatívne oblasti)
na to, aby pôvodné spoločné sekvencie úplne nevymizli

-

tieto molekuly obsahujú aj úseky hypervariabilné, čo umoţňuje zároveň študovať
vzdialené i blízke stupne príbuznosti

-

molekuly rRNA sú dostatočne dlhé, takţe predstavujú relatívne veľký „štatistický súbor“
pre spoľahlivú analýzu

Tento prístup, vytvorený na základe rozsiahlych porovnávacích štúdií rRNA, pri zaraďovaní
organizmov pouţil prof. Carl R. Woese (1978), ktorý klasifikoval organizmy do troch
hlavných línií, označovaných ako domény, Archaea, Bacteria a Eukarya (obrázok 2).
Sekvenčná analýza 16S rRNA sa v súčasnosti stala rozhodujúcou pre stanovenie
fylogenetického postavenia baktérií. Ak je hodnota podobnosti v rámci sekvenčnej analýzy
97 % a viac, izolát je moţné povaţovať za zástupcu rovnakého druhu. V prípade, ţe
sekvenčná analýza vykazuje hodnotu podobnosti niţšiu ako 97 %, izolát tvorí nový taxón.
Prelom storočí je v taxonómii v znamení nástupu a akceptácie fylogenetickej klasifikácie
organizmov a je postupne implementovaný do všetkých jej oblastí, vrátane mikrobiológie.
Umoţňuje to rýchly a expanzívny rozvoj DNA technológií. Súčasná taxonómia dospela k
spoločnému klasifikačnému kritériu pri tvorbe taxonomických schém, ktorým je primárna
štruktúra

vysoko

konzervatívnej

molekuly

rRNA.

V budúcnosti

bude

v znamení

predovšetkým kvantitatívnej expanzie a systematizovania veľkého počtu stále sa objavujúcich
druhov. Platí to predovšetkým pre prokaryotickú taxonómiu, ktorá má dnes jasne definované
dve evolučne odlišné domény: Archeóny (Archaea) a Baktérie (Bacteria). Doména Archaea
zahŕňa druhy ţijúce predovšetkým v anaeróbnych, extrémne horúcich a kyslých akvatických
biotopoch. Doména Bacteria predstavuje taxonomicky rozsiahlejšiu a štruktúrovanejšiu líniu
v rámci taxonómie baktérií. V rámci tejto domény rozlišujeme 25 fylogenetických línií,
kmeňov, z ktorých viaceré sú tvorené jedným resp. iba niekoľkými druhmi. Dominantnou
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líniou sú Proteobacteria, kam patrí podstatná časť bakteriálnych druhov a ktorá sa delí do
piatich

tried

Alphaproteobacteria,

Betaproteobacteria,

Gammaproteobacteria,

Deltaproteobacteria a Epsilonproteobacteria. V budúcnosti sa v taxonómii baktérií
neočakáva objavenie nových hlavných línií, ale skôr línií vo vnútri hlavných vetiev.

Obrázok 2 Fylogenetický strom na základe štúdií rRNA s troma doménami Archaea,
Bacteria a Eukarya
Vo vodárenskej mikrobiologickej praxi je často pouţívaná skupina koliformné baktérie. Táto
skupina predstavuje umelo vytvorenú skupinu druhov z čeľade Enterobacteriaceae. Skupina
bola vytvorená na základe podobných rastových vlastností niektorých taxónov na laktózových
médiách s rastovými vlastnosťami Escherichia coli. Medzi významné rody skupiny
koliformných baktérií patria rody Budvicia, Buttiauxella, Cedecea, Shigella, Ewingella,
Kluyvera, Koserella, Leclercia, Moellerella, Rahnella, Salmonella, Yersinia, Escherichia,
Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, s výnimkou niektorých konkrétnych druhov
(napr. Escherichia fergusonii, Klebsiella ozaenae). Skupina koliformné baktérie bola
vytvorená najmä z praktického hľadiska a nemá teda taxonomickú hodnotu. Taxonomické
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zaradenie jednotlivých druhov koliformných baktérií zodpovedá taxonomickej kategórii trieda
Gammaproteobacteria.
S vývojom nových prístupov dochádza neustále k pouţívaniu nových klasifikačných kritérií a
následne aj k zmenám v rámci taxonómie baktérií. V kaţdom prípade je bakteriálna
klasifikácia systémom, ktorý je vytvorený pre mikrobiológov a nie pre potrebu
mikroorganizmov. Predpokladom klasifikácie baktérií je poznanie ich významných
morfologických, biochemických, fyziologických, chemických, molekulárno-biologických
a genetických vlastností. Pri klasifikácii sa pouţívajú najčastejšie nasledovné znaky:
-

morfologické vlastnosti bakteriálnej bunky: veľkosť, tvar, usporiadanie, štruktúra (bičíky,
fimbrie, spóry), pohyblivosť a farbiteľnosť, dôkaz púzdra a inklúzií

-

fyziologické charakteristiky: teplota, poţiadavky kultivácie, rastové faktory, zvýšená
tenzia CO2, biochemické reakcie (tvorba indolu, redukcia nitrátov, fermentácia
sacharidov), prejavy rastu na kultivačných médiách, vzhľad kolónií

-

genotypové znaky: obsah guanínu a cytozínu, hybridizácia DNA-DNA, ribotypizácia,
veľkosť genómu

V taxonómii baktérií sa pouţíva kombinácia viacerých metód, ktoré umoţňujú dospieť
k relatívne objektívne správnym výsledkom, najmä ak má byť systém prokaryotických
organizmov obrazom ich vývoja a ak majú byť baktérie klasifikované do systematických
jednotiek podľa ich skutočných fylogenetických znakov. Klasifikácia teda zahŕňa komplex
údajov získaných prostredníctvom klasických mikrobiologických metód, numerickej
taxonómie, metódy detekcie nukleových kyselín ako aj sérologie a chemotaxonómie, ktoré
predstavujú veľkú skupinu doplňujúcich klasifikačných metód. Avšak taxonomické metódy
pouţité pri klasifikácii novoobjavených mikroorganizmov nie sú zhodné s beţne pouţívanými
metódami ako pri rutinnej identifikácii v mikrobiologických laboratóriách. Numerická
taxonómia je jednou z klasifikačných metód, ktorá sa začala vyvíjať od nástupu éry
počítačov. Podstata tejto metódy spočíva v kvantitatívnom hodnotení veľkého počtu znakov
(najmenej 50 znakov), ktoré sú fenotypicky rovnako významné. Údaje fenotypovej analýzy
sú číselne kódované a počítačovo spracované. Vypočítavajú sa koeficienty podobnosti alebo
korelačné koeficienty, z ktorých sa zisťuje stupeň podobnosti. Výsledkom tohto hodnotenia je
číselné

(numerické)

vyjadrenie

taxonomickej

vzdialenosti

medzi

organizmami

prostredníctvom počtu znakov, ktoré majú spoločné, k celkovému počtu analyzovaných
znakov. Sérologické metódy vyuţívajú vlastnosť bunkovej steny, prípadne bičíkov alebo
kapsúl baktérií chovať sa ako antigén, ktorý je schopný vyvolať produkciu protilátok. Medzi
sérologické

techniky

patrí

aglutinácia,

precipitácia,

komplement-fixačná

reakcia
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a imunofluorescencia. Chemotaxonómia zahŕňa metódy na stanovenie stanoviteľných
chemických znakov, znakov na molekulovej úrovni. Umoţňuje analyzovať obsah chemických
látok v mikroorganizmoch (bielkoviny, aminokyseliny, enzýmy, sacharidy, lipidy, nukleové
kyseliny). Vyuţíva najmä metódy analytickej chémie, ako sú chromatografia, hmotnostná
spektrometria. Tieto metódy sú zamerané na analýzu chemického zloţenia bunkovej steny,
zloţenie lipidov, štúdium cytochrómov, štúdium sekvencie aminokyselín v bielkovinách.
Dokazujú sa buď prítomnosť/neprítomnosť stabilných chemických znakov alebo ich
pomerové zastúpenie tzv. profil. Elektroforéza – metóda separácie rôznych chemických látok
(elektricky nabitých) na základe ich mobility v elektrickom poli. Príkladom takýchto metód je
aj napr. analýza celobunkových proteínov metódov SDS-PAGE, kedy izolované proteíny sú
elektroforeticky separované a výsledný profil je porovnávaný s profilom typovej kultúry,
pričom nie je robená analýza jednotlivých proteínov.
Nomenklatúra znamená priraďovanie mien taxonomickým skupinám podľa medzinárodných
pravidiel. Pravidlá nomenklatúry baktérií sú definované v publikácii „International Code of
Nomenclature of Bacteria“ Medzinárodný kód bakteriálneho názvoslovia. Nové druhy sú
uloţené v renomovaných verejných zbierkach kultúr mikroorganizmov, napr. American Type
Culture Collection (ATCC), Česká sbírka mikroorganismů – Czech Collection of
Microorganisms (CCM), Deutsche Sammlung von Microorganismen und Zellkulturen
(DSMZ/DSM), Japan Collection of Microorganisms (JCM), Pasteur Culture Collection (PCC)
alebo National Collection of Industrial Bacteria (NCIB). Tieto svetové mikrobiálne zbierky
chránia a konzervujú bakteriálnu diverzitu a genofond. Aby mohol byť kaţdý novopopísaný
mikroorganizmus uznaný ako nový druh, musia byť jeho charakteristika a vlastnosti
publikované v taxonomickom časopise, ktorý je medzinárodne akceptovanou autoritou, a tým
je „International Journal of Systematic Bacteriology (IJSB)“. Aţ potom býva zaradený do
periodicky vydávanej publikácie bakteriálnych taxónov „Bergey's Manual of Systematic
Bacteriology“. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology je rozsiahle encyklopedické
dielo, ktorého prvé vydanie bolo realizované v roku 1923. Postupne vychádzali ďalšie
prepracované vydania a druhá reedícia manuálu prebehla v rokoch 2001-2010 v piatich
zväzkoch. Najnovšie vydanie poskytuje informácie o takmer 7000 popísaných a
nomenklatúrne zaradených prokaryotických druhoch. Nomenklatúrny typ je kultúra, na ktorú
sa vzťahuje pôvodný opis uverejnený v svetovom časopise „International Journal of
Systematic Bacteriology (IJSB)“ podľa pravidiel nomenklatúrneho kódexu. Holotyp je typová
kultúra uloţená vo verejnej zbierke kultúr mikroorganizmov, reprezentant určitého druhu.
Izotyp je charakterizovaný ako iná kultúra toho istého taxónu izolovaná paralelne. Lektotyp je
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neskôr izolovaná kultúra toho istého taxónu. Neotyp je nová kultúra označená ako typová.
Kmeň je charakterizovaný ako populácia mikroorganizmov, ktorá pochádza z jednej bunky
čistej kultúry, rôzne kmene reprezentujú genetickú variabilitu vo vnútri druhu. Druh je súbor
mikrobiálnych kmeňov, ktoré zdieľajú veľa spoločných vlastností a zároveň sa signifikantne
líšia od ostatných skupín kmeňov.
Názvoslovie mikroorganizmov je, podobne ako v botanike či zoológii, binomické. Základnou
taxonomickou jednotkou je druh (lat. species), ktorý sa označuje latinským menom a
pozostáva z dvoch slov. Prvé slovo označuje taxonomicky vyšší stupeň – rod (lat. genus), do
ktorého druh patrí, druhé slovo ho identifikuje ako osobitný druh tohto rodu. Prvé písmeno
rodového názvu sa označuje veľkým písmenom a celý názov mikroorganizmu sa píše
kurzívou, napr. Escherichia (rodové meno) coli (druhové meno). Ak sa v texte opakuje
častejšie názov druhu, je moţné pouţiť jeho skrátenú formu, E. coli.
Vedecké názvy mikroorganizmov sú latinské a vyslovujú sa podľa výslovnosti stredovekej
latinčiny, t.j.:
-

c pred a, o, u a na konci slova ako k (napr. Leuconostoc dextranicum, Campylobacter)

-

c pred e, ae, oe, i, y sa vyslovuje ako c (napr. Bacillus subtilis, Citrobacter koseri)

-

s pred samohláskou uprostred slova sa číta ako z (napr. Lactobacillus casei)

-

s v ostatných prípadoch sa číta ako s (napr. Saccharomyces sp., Serratia marcescens)

-

ae a oe sa číta ako é (napr. Enterobacteriaceae)

-

ti, po ktorom nasleduje samohláska sa číta ako ci (napr. Dematium sp.)

-

di, ti, ni, li sa číta dy, ty, ny, ly (napr. Actinobycillus sp.)

-

ph sa číta ako f (napr. Phytophtora sp., Legionella pneumophila)

Tieto vedecké názvy sú nesklonné. Okrem nich sa však pouţíva aj tzv. triviálne názvoslovie,
ktoré sa skloňuje podľa zásad slovenskej gramatiky a píše sa malými písmenami, napr. koky,
mikrokoky, sarciny, bacily. Týmito názvami sa označujú rody prípadne vyššie taxonomické
jednotky, nikdy nie druhy. Platné mená baktérií sú uvedené v „Approved Lists of Bacterial
Names“.
Identifikácia je praktická aplikácia klasifikácie a nomenklatúry. Ide o proces dokazovania, ţe
izolát patrí k jednému uţ stanovenému a pomenovanému taxónu. Identifikačné schémy nie sú
totoţné

s klasifikačnými

schémami,

pretoţe

identifikačnú

schému

pre

skupinu

mikroorganizmov je moţné konštruovať, aţ potom ako bola táto skupina klasifikovaná. Vo
všeobecnosti by malo platiť, ţe charakteristiky zvolené pre identifikačnú schému by mali byť
ľahko stanoviteľné, mali by byť vybraté iba niektoré rozlišujúce charakteristiky a podmienky
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testovania jednotlivých charakteristík by mali byť spracované do štandardných postupov pre
všetky mikrobiologické laboratóriá.

1.1 Baktérie – taxonómia, ich vplyv na zdravie
Prokaryotické mikroorganizmy sú najjednoduchšie z organizmov a sú charakterizované
absenciou pravých jadier a bunkových organel ohraničených membránou, ako sú
mitochondrie a chloroplasty. Prokaryotické mikroorganizmy pozostávajú z dvoch veľkých
domén, Archaea a Bacteria.
Doména Bacteria sú najmenej komplexné zo všetkých mikroorganizmov, ale ponúkajú
najväčšiu

metabolickú

flexibilitu

a

sú

najrozmanitejšie.

Dominujú

v mnohým

environmentálnych procesoch dôleţitých nielen pre ľudí, ale aj pre ţivotné prostredie (fixácia
dusíka). Avšak sú medzi nimi aj bakteriálne kmene, ktoré predstavujú niektoré z
najznámejších ľudských, zvieracích a rastlinných patogénnych mikroorganizmov. Na základe
analýzy sekvencie 16S rRNA sa predpokladá, ţe existuje viac neţ 50 bakteriálnych kmeňov.
Pribliţne polovicu z týchto kmeňov nie je moţné doteraz kultivovať. Preto vieme relatívne
veľmi málo o baktériách v ţivotnom prostredí. Relatívna jednoduchosť bakteriálnych buniek
im umoţňuje rýchlu reakciu a adaptáciu na meniace sa environmentálne podmienky.
Aktinomycéty sú klasifikované ako baktérie, ale majú dostatočne unikátnu stavbu, aby mohli
byť uvádzané ako samostatná skupina. Čo odlišuje aktinomycéty od ostatných typických
baktérií je ich tendencia vetviť sa do vlákien alebo hýf, ktoré štrukturálne pripomínajú hýfy
vláknitých húb, len sú prirodzene menšie. Aktinomycéty sú grampozitívne mikroorganizmy,
ktoré sú vysoko rozšírené v pôdach, sú dôleţitým producentom antibiotík a sú tieţ
zodpovedné za tvorbu geosmínu, ktorý môţe spôsobovať problémy so zápachom v pitných
vodách.
1.1.1 Gramnegatívne fakultatívne anaeróbne paličky
čeľaď Enterobacteriaceae
Escherichia je rod s morfológiou buniek v tvare paličiek, ktoré sa vyskytujú jednotlivo alebo
v pároch. Ich veľkosť kolíše od 1 aţ 6 μm. Pohybujú sa peritrichálnymi bičíkmi, ale môţu sa
vyskytnúť aj nepohyblivé kmene. Sú tolerantné k vyššej teplote, optimálna rastová teplota je
37 °C. Typovým druhom je Escherichia coli, ktorý je najpreskúmanejším mikrobiálnym
druhom, slúţi ako modelový organizmus pre biochemické, genetické a fyziologické štúdie. E.
coli skvasuje cukry za intenzívnej tvorby kyselín a plynu. Tvorí hlavne kyseliny mliečnu,
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pyrohroznovú, octovú a mravčiu. Je typickým predstaviteľom črevnej mikroflóry stavovcov,
kde je uţitočný komenzál, podstatne prispieva k fyziologickým pomerom a vyváţeným
ekologickým vzťahom v črevnom trakte. Zúčastňuje sa na odbúravaní viacerých
nestráviteľných zvyškov potravy a na syntéze niektorých vitamínov (K, B a iných). Za
určitých okolností môţe byť nebezpečný patogén. Patogénne kmene E. coli vyvolávajú dva
typy ochorení, a to extraintestinálne (najmä močových ciest, septické ochorenie, infekcie rán,
hnisavé

procesy),

intestinálne

(infekcie

črevného

traktu

sprevádzané

hnačkami).

Enteropatogénne kmene E. coli moţno zadeliť do niekoľkých skupín. ETEC –
enterotoxigénne kmene E. coli, zapríčiňujú cestovateľské hnačky pri návšteve najmä regiónov
s niţším hygienickým štandardom. Baktérie pôsobia najmä v tenkom čreve a produkujú
toxíny. EIEC – enteroinvazívne kmene E. coli pôsobia v hrubom čreve, poškodzujú epitel a
objavia sa krvavé hnačky podobné hnačkám pri dyzentérii. EPEC – enteropatogénne kmene
E. coli predstavujú skupinu veľmi nebezpečných tzv. dyspeptických E. coli, ktoré sa v
minulosti vyskytovali u malých detí. EaggEC – enteroagregatívne keme E. coli spôsobujú u
detí krvavé perzistujúce hnačky. EHEC – enterohemoragické kmene E. coli (napr. sérotyp
O157:H7) pôsobia prevaţne v hrubom čreve, produkujú toxín – verotoxín, ktorý je podobný
shigelovému toxínu. U E. coli je známych viacero faktorov virulencie, ako adhezíny,
sekretorické proteíny, cytotoxíny, enterotoxíny, invazíny, hemolyzíny, fimbrie. Značná časť z
nich je kódovaná plazmidmi. Infekcie zapríčinené E. coli sa prenášajú kontaktom a potravou
najmä tam, kde sa porušujú hygienické zásady. Nález E. coli v potravinách obyčajne svedčí o
fekálnom znečistení.
Klebsiella je rod, ktorého kmene boli v minulosti nazývané Friedlenderov pneumobacil.
Príslušníci tohto rodu tvoria nepohyblivé, gramnegatívne paličky s veľkým puzdrom.
Vyskytujú sa vo vode, v pôde, v prachu, ako komenzálne baktérie v zaţívacom trakte a
dýchacom trakte človeka. Sú podmienenými patogénmi, spôsobujú nozokomiálne infekcie.
Do rodu Klebsiella patrili pôvodne druhy Klebsiella pneumoniae, K. ozenae, K. oxytoca.
Nateraz sa pokladajú za biovary druhu K. pneumoniae. V súčasnosti sa označuje ako K.
pneumoniae subsp. pneumoniae a ostatné skupiny ako K. pneumoniae subsp. ozaenae (v
minulosti K. ozenae) a K. pneumoniae subsp. oxytoca (v minulosti K. oxytoca).
Proteus je rod, ktorého druhy môţu byť súčasťou normálnej črevne flóry a pri zvýšenom
mnoţstve môţu spôsobovať i intestinálne ťaţkosti. Zúčastňujú sa na extraintestinálnych
ochoreniach najmä urogenitálneho traktu. K faktorom virulencie tohto rodu sa zaraďujú
fimbrie, bičíky, vonkajšie proteíny bunkovej steny, lipopolysacharidy, kapsulárne antigény,
tvorba ureázy a proteázy štiepiacej IgA, hemolyzíny, desaminázy aminokyselín a schopnosť
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vnikať, pomnoţiť sa a poškodzovať hostiteľa. Do rodu Proteus patria druhy Proteus vulgaris
a P. mirabilis.
Salmonella je rod, ktorého bunky majú paličkový tvar, pohybujú sa pomocou peritrichálne
lokalizovaných bičíkov. Rastú v rozmedzí 15 aţ 40 °C, pri optime 37 °C. Salmonely sú
primárne črevné patogény človeka a zvierat. Často sa nachádzajú v odpadkoch, vo vode, v
pôde. Antigény Salmonella typhi sú viazané v bunkovej stene (somatický O-antigén, resp.
lipopolysacharid) a v bičíkoch (flagelárny H-antigén). Z povrchových antigénov je
najdôleţitejší Vi-antigén, ktorý sa dával do spojitosti s virulenciou. Salmonely sa dostanú do
gastrointestinálneho traktu s kontaminovanou potravou alebo vodou, atakujú epitel tenkého
čreva, navodia endocytózu, rozmnoţia sa v bunkách. Niektoré bunky potom usmrtia, z čoho
vyplýva zvýšená teplota, kŕče, hnačka prípadne ovplyvnenie vedomia. Virulentné salmonely
(napr. S. typhi, S. paratyphi) sa dostanú do krvného riečiska a zisťuje sa bakteriémia. Preto na
začiatku ochorenia treba hľadať salmonely v krvi alebo v kostnej dreni. Platí to najmä o S.
typhi. Ostatné salmonely spôsobujú najčastejšie ochorenia gastrointestinálneho traktu a
mnohokrát bez poškodenia črevného epitelu. Prenášajú sa potravinami, pitnou vodou a
kontaktom.

Zapríčiňujú

najmä

enterálne

ochorenia

a

výnimočne

extraenterálne

(osteomyelitídy, abscesy, sepsy, menigitídy). Niektoré druhy sú adaptované na ľudskú
populáciu (S. typhi a S. paratyphi A a B), kedy prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek
alebo bacilonosič. U bacilonosičov má značný význam ţlč a ţlčník. Zapríčiňujú u človeka
brušný týfus alebo paratýfus. Ostatné salmonely spôsobujú ochorenie zvierat prenosné na
človeka, tzv. salmonelové gastroenteritídy. Za virulenciu sú zodpovedné endotoxín bunkovej
steny, antigénové variácie kmeňov, produkcia niektorých exotoxínov a adhezívnych molekúl
na povrchu, intracelulárne preţívanie salmonel vo fagocytoch a rezistencia k baktericídnym
faktorom v krvi. V zozname medicínsky dôleţitých salmonel sa uvádzajú S. enteritidis, S.
typhi, S. typhimurium, S. paratyphi B a S. paratyphi C. Salmonely sú významná skupina
mikroorganizmov i z hľadiska poľnohospodárstva a potravinárstva. Z nich je významný druh
S. enterica. V mikrobiologickej praxi sa zatiaľ dáva prednosť deleniu podľa antigénovej
skladby a pouţíva sa rod – druh – poddruh. V roku 2003 bolo známych 2500 sérotypov
salmonel. Moţno sa stretnúť i s označením S. enterica sérovar Enteritidis, S. enterica sérovar
Typhimurium.
Shigella je rod, ktorého bunky tvoria nepohyblivé, fakultatívne anaeróbne paličky. Optimálna
rastová teplota je 37 °C. Základné odlišnosti od iných kmeňov enterobaktérií sú
nepohyblivosť, neskvasovanie cukrov s tvorbou plynu, testy na laktózu a lyzín sú negatívne.
Kmene rodu Shigella sú obligátne patogénne iba pre človeka a primáty. Baktérie sa prenášajú
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fekálno-orálnou cestou, najmä špinavými rukami, vodou a potravou. Šigely spôsobujú
ochorenie všeobecne nazývané šigelóza, ktoré sa prejavuje u človeka ako dyzentéria,
hnačkové ochorenie obyčajne s krvavou stolicou. Zasiahnuté býva hrubé črevo alebo
terminálny úsek ilea. Prameňom pôvodcu nákazy je človek a udáva sa, ţe je to „choroba
špinavých rúk“. Dyzentéria patrí k trom najčastejším hnačkovitým chorobám na svete.
Vyskytuje sa najmä v rozvojových krajinách. Predovšetkým u detí vo veku 1 aţ 4 roky.
Obzvlášť nebezpečné sú infekcie spôsobené skupinou A. Shigella dysenteriae sérotyp 1
produkuje shigatoxín, ktorý má enterotoxickú a neurotoxickú aktivitu. Existujú dva typy
toxínov (A a B toxíny) označované ako Stx1 a Stx2. Objavujú sa vtedy, keď je bunka
napadnutá špecifickým bakteriofágom. V našich podmienkach najčastejším pôvodcom
dyzentérie býva S. sonei, ktorá spôsobuje dyzentériu s miernejším priebehom a bez tvorby
toxínov. V prevencii treba rešpektovať hygienické opatrenia. Doteraz nie je k dispozícii
ţiadna vhodná očkovacia látka. V rámci prevencie sa vyuţívajú rôzne metódy. V nemčine sa
pri dyzentérii uvádza, ţe o vzniku rozhodujú „4F“ (Finger – prsty rúk, Futter – jedlo, Fliegen
– muchy a Fäzes – stolica). Zo 4F vyplýva, ţe na rukách môţeme preniesť baktérie do jedla
alebo vody a môţu to urobiť i muchy z fekálií. Muchy poletujú, sadajú na fekálie a potom na
jedlo.
Yersinia je rod s bunkami oválneho alebo paličkového tvaru. Sú pohyblivé pomocou
peritrichálne umiestnených bičíkov. Teplotné rozmedzie rastu sa pohybuje od 2 do 45 °C,
optimum 30 aţ 37 °C. Sú odolné aj voči chladu. Rozmnoţujú sa aj pri teplote 1 aţ 4 °C.
Vyplýva z toho, ţe sa môţu pomnoţiť v jedlách i pri nízkych teplotách v chladničke. Sú
rýchlo inaktivované oxidačnými látkami (peroxid vodíka, manganistan draselný). Z viacerých
druhov sú dôleţité najmä Yersinia pestis, Y. pseudotuberculosis a Y. enterocolitica. Ochorenie
spôsobené druhom Y. pestis sa nazýva pestis (mor), šíri sa z infikovaných zvierat (krysa,
potkan) na človeka uštipnutím morovou blchou, kým ochorenia zapríčinené inými kmeňmi
ako sú Y. pseudotuberculosis a Y. enterocolitica sa nazývajú yersiniózy. Y. pestis je veľmi
infekčná. Uţ 100 vdýchnutých baktérií spôsobuje pľúcny mor. Y. enterocolitica je bohato
rozšírená v prírode. Človek sa infikuje vodou, potravinami alebo manipuláciou so zvieratami.
Vyvoláva zápal lymfatických uzlín. Infekcia sa najčastejšie objaví po konzumácii mäsových
výrobkov pripravených z mäsa infikovaných ošípaných.
Enterobacter je rod fakultatívne anaeróbnych, pohyblivých (peritrichálnych) paličiek s
puzdrom. Dobre rastú na beţných kultivačných médiách pri teplote 18 aţ 42 °C. Vyskytujú sa
v pôde, vo vode, v zaţívacom trakte človeka a zvierat. Ojedinele môţu spôsobiť infekcie
močových ciest a nozokomiálne nákazy. Významné druhy sú Enterobacter aerogenes, E.
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cloacae a E. sakazakii (meningitída v Japonsku). Ich patogenita sa pripisuje endotoxínu
(lipopolysacharid), ale bola opísaná aj produkcia cytotoxínu.
Morganella je rod, ktorý v minulosti patril do rodu Proteus. Vyskytujú sa v pôde, vo vode, v
odpadových vodách, odpadkoch bielkovinovej povahy, ale aj v intestinálnom trakte človeka a
zvierat. Participujú na aeróbnych hnilobných procesoch. Morganella morganii sa pokladá za
pôvodcu detských letných hnačiek.
Serratia je rod, ktorého kmene sú pohyblivé. Na rozdiel od ostatných enterobaktérií
produkujú tri enzýmy (deoxyribonukleázu, lipázu a ţelatinázu), ktoré sú dôleţitými
identifikačnými znakmi. Serratia rubidea a niektoré iné kmene produkujú v neprítomnosti
svetla červený pigment, prodigiozín. Vyskytujú sa v pôde, vo vode, na rastlinách, niekedy sa
môţu izolovať z gastrointestinálneho alebo respiračného systému zdravého človeka. U
imunokompromitovaných osôb a narkomanov môţe S. marcescens spôsobiť endokarditídy,
sepsy, infekcie močového traktu, meningitídy a nozokomiálne infekcie. Kmene rodu Serratia
sú prirodzene rezistentné na viaceré antibiotiká (polymyxín, cyklíny, cefalosporíny). Môţu
tieţ získať rezistenciu prenesenú R-faktormi (plazmidmi) a preto treba robiť vţdy test
citlivosti na antibiotiká.
Hafnia je rod, ktorý obsahuje iba jeden druh Hafnia alvei. Nachádza sa v okolí človeka, vo
vode, v pôde a na predmetoch. Je to palička patriaca k normálnej flóre mikroorganizmov
intestinálneho traktu človeka a rôznych ţivočíchov. Zistila sa najmä v intestinálonom trakte
včiel, potom v mede a tieţ u včelárov. Občas sa zachytí i u človeka z patologických
materiálov z infikovaných rán, z moču prípadne aj z iných oblastí.
čeľaď Vibrionaceae
Photobacterium je rod, ktorý má schopnosť bioluminiscencie, emitovať ţiarenie. Produkujú
svetlo prostredníctvom enzýmu luciferázy. Morfologicky sú to pohyblivé paličky, netvoria
endospóry a sú chemoorganotrofné. Vyskytujú sa v morskej vode a na povrchu
svetielkujúcich rýb. Photobacterium spôsobuje ochorenia rýb a iných morských ţivočíchov.
Jeho aktivitou nastáva kazenie a hnitie rýb, čo môţe po konzumácii vyvolať u konzumenta
zdravotné problémy. Do tohto rodu patrí druh Photobacterium phosphoreum.
Vibrio je rod, ktorého bunky sú priame alebo zakrivené paličky, pohyblivé pomocou jedného
alebo viacerých polárnych bičíkov. Optimálna teplota rastu varíruje medzi 18 aţ 37 °C. Vibriá
rastú dobre na beţných kultivačných pôdach, ich rast stimuluje prítomnosť NaCl, pre niektoré
druhy je dokonca nevyhnutný. Vibriá ţijú najmä vo vodnom prostredí na celom svete tam,
kde sú vhodné tepelné pomery. Vyskytujú sa v rôznych akvatických biotypoch, v morských a
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pobreţných vodách, ako aj v črevnom trakte morských ţivočíchov. Mnohé druhy nachádzame
v sladkých vodách. Mnohé zapríčiňujú intestinálne a extraintestinálne ochorenia človeka a
iných ţivočíchov. V prírode prispievajú ku kolobehu organických a anorganických zlúčenín.
Najznámejší druh je Vibrio cholerae, ktorý je pôvodcom infekčného ochorenia, cholery. V
patogenéze hrá hlavnú úlohu enterotoxín (choleragén), ktorý pôsobí v tenkom čreve a
spôsobuje poruchy v metabolizme vody a minerálov. Voda s minerálmi sa dostáva do lumen
čreva, pacient má typické stolice (vzhľadu ryţového odvaru) a za 24 hodín môţe stratiť aţ 20
aţ 25 litrov tekutín. Bez rehydratácie pacient zomiera v ťaţkých kŕčoch. Prameňom pôvodcu
nákazy je človek (chorý alebo bacilonosič). Ochorenie sa prenáša kontaminovanou vodou,
potravou alebo kontaktom. Na ochorenie sú náchylné osoby so zníţenou ţalúdočnou aciditou.
V terapii na prvom mieste je rehydratácia a potom antibiotiká. V. parahaemolyticus je
halofilné vibrio vyskytujúce sa vo vodách, v pobreţných sedimentoch, v planktóne, vyvoláva
alimenárne hnačkové ochorenia.
1.1.2 Špirálovité, zakrivené gramnegatívne paličky
čeľaď Campylobacteraceae
Campylobacter je rod mikroaerofilných aţ anaeróbnych paličiek. Sú pohyblivé s polárne
uloţeným bičíkom. Majú tvar písmena „S“. Podobajú sa morfologicky vibriám. Niektoré
druhy sú patogénne pre človeka. Campylobacter jejuni sa povaţuje za najčastejšiu príčinu
ochorení v mnohých krajinách. Campylobaktery môţu produkovať enterotoxín a viaceré
kmene izolované od zvierat môţu u človeka zapríčiňovať enterotoxikózy. Viaceré druhy rodu
Campylobacter spôsobujú u človeka hnačkové ochorenie. Ochorenie vzniká po poţití
kontaminovanej potravy alebo vody a po konzumácii surového tepelne nespracovaného jedla.
1.1.3 Gramnegatívne aeróbne paličky a koky
čeľaď Pseudomonadaceae
Pseudomonas je rod striktne aeróbnych baktérií s respiračným metabolizmom a
charakteristickým zápachom. Bunky tvoria priame alebo zakrivené paličky. Pohybujú sa
jedným alebo viacerými polárne umiestnenými bičíkmi. Väčšina kmeňov tvorí pigmenty a to
modrozelený pyocyanín a ţltozelený fluoresceín. Na krvnom agare tvoria výraznú zónu
úplnej hemolýzy. Rastú na beţných pôdach v rozmedzí teplôt 0 aţ 42 ºC, optimálna je 35 ºC.
Baktérie sú rezistentné voči vonkajším vplyvom a vyskytujú sa v okolí človeka a to zväčša vo
vlhkom a tieţ nemocničnom prostredí. Zapríčiňujú mnohé, zväčša chronické infekcie, ako sú
endokarditídy, pneumónie, podieľajú sa na vyvolaní meningitíd, keratitíd, močových infekcií
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a infikujú rany a koţu. Mnohé kmene sú rezistentné na antibiotiká a preto treba vyšetriť kaţdý
izolovaný kmeň na citlivosť k antibiotikám. Najlepšie preštudované kmene sú Pseudomonas
aeruginosa baktéria patogénna pre ľudí, P. putida reprezentant pôdnej mikrobiológie, P.
fluorescens stimuluje rast rastlín. Zistila sa u pseudomonád produkcia exoproduktov
(pyoverdín, siderofory, pyocyanín, hemolyzíny), tvorba biofilmu a exopolysacharidov, čo
všetko prispieva k objasneniu patogenity a dáva podklad pre protiepidemické opatrenia. P.
aeruginosa sa najčastejšie vyskytuje najmä u pacientov so zníţenou obranno-adaptačnou
schopnosťou, po popáleninách, s dlhodobo porušeným zdravím, po pouţívaní kontaktných
očných šošoviek a u starších osôb. Tento druh sa môţe izolovať pri nozokomiálnych
infekciách, sepsách a chronických ochoreniach a to nielen u človeka ale i u zvierat. Bol
podrobne analyzovaný geneticky a javí značný sekvenčný polymorfizmus. Povrch druhu má
význam pre biologický cyklus ţivota, slúţi ako bariéra medzi bunkou a prostredím, spôsobuje
patogénne interakcie medzi hostiteľom a baktériami. Vytvára štrukturálne komponenty pre
tvorbu biofilmu. Dôleţitým povrchovým komponentom je polysacharid a bol vyriešený
mechanizmus jeho tvorby. Spôsobuje ochorenia vďaka viacerým faktorom virulencie a vďaka
produkcii viacerých toxínov. Produkuje napríklad exotoxín A, ktorý pôsobí podobne ako
difterický toxín, inaktivuje elongačný faktor 2 v bunkách hostiteľa a tieto stratia schopnosť
syntetizovať proteíny a nekrotizujú. Produkujú tieţ exoenzým ExoU, ktorý degraduje a lyzuje
plazmatickú membránu eukaryotických buniek. Kmene pseudomonád patria medzi významné
bioremediačné činitele. V prostredí degradujú a odstraňujú škodlivé znečistenia. Napríklad P.
alcaligenes degraduje polycyklické aromatické zlúčeniny, P. mendocina degraduje toluén, P.
pseudoalcaligenes je schopný pouţívať kyanidy ako zdroj dusíka a iné.
Azotobacter je rod, ktorého bunky sú oválne paličky. Vyskytujú sa jednotlivo, v dvojiciach,
eventuálne v štvoriciach. Pohybujú sa peritrichálne rozmiestnenými bičíkmi. Optimálna
teplota rastu je 20 aţ 30 °C. Vyskytujú sa v pôde, vode a na lístí stromov. Sú schopné
vyuţívať vzdušný dusík. Majú význam pre úrodnosť pôdy, fixácia N 2 je menej aktívna ako pri
hľúzkových baktériách.
čeľaď Rhizobiaceae
Rhizobium je rod paličkovitých, nepohyblivých baktérií, ktoré netvoria spóry a fixujú dusík.
Patria k významným pôdnym mikroorganizmom (tzv. hľúzkové baktérie). Optimálne rastú pri
teplote 25 aţ 28 ºC, ale rastú i pri teplote 35 ºC. Fixácia dusíka sa realizuje iba vtedy, keď
baktéria je asociovaná s nejakou rastlinou, pretoţe samostatná bakteriálna bunka túto
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vlastnosť stráca. Bakteriálny rod s rastlinou tvoria symbiotickú jednotku a vzájomne sa
podporujú. Rastlina prispieva k výţive a baktéria dodáva amoniak.
Agrobacterium

je rod zloţený zo

striktne

aeróbnych a oxidázu produkujúcich

mikroorganizmov. Bunky sú tyčinkovitého tvaru, pohyblivé a tvoria kapsuly. Vyskytujú sa v
prírode, v pôde, na rastlinách, stromoch a tieţ u zvierat i človeka. Majú schopnosť penetrovať
do buniek väčšiny vyšších rastlín a indukovať tvorbu tumorov. Najviac študovaný kmeň v
rámci rodu je Agrobacterium tumefaciens a to pre jeho schopnosť prenášať DNA medzi
kmeňmi toho istého rodu a rastlinami. Infikuje rastliny a vytvára nádory v rastlinných
pletivách. Jeho patogenita však závisí na prítomnosti hlavného nositeľa virulencie, ktorým je
Ti-plazmid (tzv. T-DNA). Kmeň je zodpovedný i za postihnutie človeka s oslabenou
imunitou, nie však zdravých jedincov.
čeľaď Flavobacteriaceae
Flavobacterium je rod, ktorého zástupcovia predstavujú nepohyblivé paličky, ktoré rastú na
beţných pôdach. Kolónie sú svetlo ţltohnedé aţ jasne ţlté, niektoré druhy farbivo
neprodukujú. Optimálna rastová teplota je 37 ºC. Flavobaktérie nachádzame vo vlhkej pôde, v
sladkej i morskej vode, v potravinách najmä v mäse a mlieku, sú beţnými kontaminantmi
vzduchu. Niektoré sú patogénne pre človeka, môţu zapríčiniť oportúnne infekcie u človeka a
byť súčasťou nozokomiálnych nákaz. Baktérie rodu Flavobacterium nie sú obyčajne súčasťou
normálnej flóry mikroorganizmov človeka. Najznámejším zástupcom je Flavobacterium
bronchiophilum. Kmene tohto rodu sú obyčajne rezistentné voči antibiotikám a racionálna
terapia vyţaduje zistenie citlivosti k antibiotikám.
čeľaď Brucellaceae
Brucella je rod baktérií, morfologicky ide o kokobacily, ktoré netvoria spóry a sú
nepohyblivé, patogénny pre človeka a zvieratá. Baktérie ľahko prenikajú do organizmu a
jednotlivých tkanív a postihujú najmä lymfatický systém, slezinu, pohlavné orgány,
respiračný a intestinálny trakt. Sú náročná na kultiváciu a niektoré biovary vyţadujú zvýšenú
tenziu CO2. Sú vysoko rezistentné voči vyschnutiu, dlho preţívajú v pôde, vo vode, fekáliách
a v okolí človeka. Faktory virulencie nie sú známe, pozná sa iba endotoxín. Brucelly
vyvolávajú zoonózu brucelózu, ktorá sa prenáša kontaminovaným jedlom, kontaktom
(ošetrovatelia zvierat, zootechnici, veterinári) a tieţ aerosólom. Ide hlavne o jeden druh
Brucella melitensis, prameň nákazy sú kozy a ovce, u človeka maltská horúčka.
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čeľaď Francisellaceae
Francisella je rod drobných nepohyblivých paličiek, majúcich diskrétnu kapsulu, ktorá môţe
byť mierou virulencie. Pri kultivácii vyţaduje špeciálne podmienky. Spôsobuje ochorenie
tularémiu, ktorá postihuje mnohé ţivočíchy (najmä zajace a králiky), z ktorých môţe byť
prenesená i na človeka (aerosólom, kontaktom, potravinami, hmyzom). Francisella tularensis
ľahko preniká cez koţu a sliznice. Kmene druhov tularémie môţu v prostredí pretrvávať i
niekoľko týţdňov a preţívajú obyčajne u divých zvierat najmä hlodavcov. Rod Francisella je
na zozname nebezpečných mikroorganizmov, ktoré môţu byť pouţité ako prostriedky pre
bioterorizmus. Vyrátalo sa, ţe na infikovanie stačí 10 a viac mikroorganizmov.
čeľaď Alcaligenaceae
Alcaligenes je rod obligátne aeróbnych, pohyblivých, nesporulujúcich paličiek. Druhy rodu
Alcaligenes sa beţne vyskytujú v okolí človeka, v pôde, vo vode a na koţi. Izolujú sa tieţ z
lekárskych aparátov v nemocnici, z krvi, spúta, moču a z iných biologických vzoriek.
Nebezpečné sú pre osoby so zníţenou imunitou. Známe sú druhy Alcaligenes faecalis, A.
denitrificans subsp. denitrificans. Kmene z rodu Alcaligenes sú pomerne rezistentné voči
antibiotikám.
Bordetella je rod obligátne aeróbnych zväčša nepohyblivých paličiek, prípadne kokobacilov,
ktoré sú usporiadané jednotlivo alebo v kratších retiazkach a netvoria spóry. Kultivačne sú
pomerne náročné a rastú dobre na Bordet-Gengouovej pôde (agar so zemiakovým extraktom,
defibrinovaná ovčia krv). Bordetely sú patogénne pre človeka i zvieratá. Bordetella pertusis je
pôvodcom čierneho kašľa, ktorý sa v minulosti hojne vyskytoval u dojčiat a malých detí. Od
zavedenia očkovania sa vyskytuje veľmi zriedka a ojedinele. Viaţe sa na epitelové cílie
pomocou proteínových adhezínov, ako sú filamentózne hemaglutiníny, pertusický toxín,
pertaktín a fimbrie. Patogeneticky pôsobí cez viacero produkovaných toxínov, ako sú
pertusický toxín, adenylátcyklázový toxín, tracheálny cytotoxín, dermonekrotický toxín,
filamentózny hemaglutinín a lipopolysacharid. B. pertusis sa prenáša z človeka na človeka
infekčným aerosólom prípadne kontaktom. Spôsobuje pertussis, čo je lokalizované ochorenie
dýchacích ciest s paroxyzmami a kašľom, leukocytózou a neurologickými príznakmi.
čeľaď Legionellaceae
Legionella je aeróbny rod tvoriaci paličky, niekedy vytvárajúci vláknité formy, nesporulujúci,
pohyblivý. Legionely sa vyskytujú vo vode, vo vodovodoch, vo výťahoch, v klimatizačných
zariadeniach a šíria sa zväčša vodným aerosólom. Produkujú oxidázu, katalázu a
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betalaktamázu. U osôb zväčša so zníţenou imunitou môţu zapríčiniť váţne ochorenia
legionelózy, spojené často s respiračným traktom (Legionárska choroba, Pontiacka horúčka).
Legionárska choroba je ťaţšia forma legionelózy charakterizovaná vysokou teplotou,
pneumóniou a môţe skončiť letálne. Pontiacka horúčka je ľahšia forma legionelózy, ide o
slabšie ochorenie horných dýchacích ciest bez pneumónie, ktoré pripomína chrípku. Vakcína
ešte nie je známa. V prevencii je dôleţité starať sa o hygienu vodných zdrojov, výťahov a
klimatizačných zariadení. V lete 1976 vypukla rozsiahla pulmonárna epidémia medzi
účastníkmi stretnutia amerických legionárov (veteránov) vo Philadelphii s vysokou
mortalitou. Po intenzívnom bádaní bol identifikovaný kauzálny agens epidémie, ktorým bola
Legionella pneumophila. L. pneumophila patrí k najnebezpečnejším a najagresívnejším
druhom rodu. Spôsobuje ťaţké pneumónie a vyše 80 % všetkých infekcií je spôsobených
touto baktériou. Legionelózy sa pokladajú za veľmi nebezpečné nákazy a dokonca sa uvaţuje
o ich pouţití ako biologických bojových prostriedkov alebo ako prostriedkov vyuţiteľných v
bioterorizme.
čeľaď Neisseriaceae
Neisseria je rod charakterizovaný aeróbnymi diplokokmi (kávové zrná), ktoré parazitujú na
slizniciach respiračného a urogenitálneho traktu človeka. Neisseria meningitidis, nazývaná
meningikok, zapríčiňuje u človeka hnisavú meningitídu. Môţu sa beţne vyskytovať v
orofaryngu, sú citlivé na teplo, chlad a vyschnutie. Spôsobujú ťaţkú a nebezpečnú sepsu.
Prenos sa realizuje kvapôčkovou cestou. U nosiča baktérií môţe ísť o imunitu, sám neochorie,
ale ochorejú iné osoby bez imunity, ktoré nakazí. Podľa puzdrového antigénu moţno rozdeliť
meningokoky na 9 antigénových skupín (A, B, C, D, X, Y, Z, 29E, W135). Pre človeka sú
nebezpečné hlavne baktérie zo skupín A, B, C, Y a W135. S veľkým rizikom sa môţu šíriť vo
vyčerpaných kolektívoch s niţšou hygienou (vojenské tábory). V komplikovaných prípadoch
nastáva zlyhanie obličiek a dostaví sa ţivot ohrozujúci Waterhousov-Friderichsenov syndróm.
Terapia musí byť okamţitá a veľmi intenzívna. Prevencia sa realizuje očkovaním ohrozených
osôb vakcínami proti skupinám A, C, Y a W135. Zatiaľ nie je očkovacia látka voči typu B.
Neisseria gonorrhoeae (gonokok) je pôvodcom typického ľudského ochorenia kvapavky. Má
4 typy T1, T2, T3 a T4, čo závisí od počtu fimbrií, pomoocu ktorých sa baktérie zachytávajú
na bunkách hostiteľa. Baktérie bez fimbrií sú nepatogénne. Pôvodca kvapavky má na svojom
povrchu ešte povrchový antigén Opa, pomocou ktorého sa viaţe na receptory imunitných
buniek. Okrem kvapavky môţe zapríčiňovať ešte iné ochorenia, ako sú sepsa, artritída a zápal

23

v panvovej oblasti ţien. Je citlivá na vyschnutie a výkyvy teploty v okolí. Kvapavka patrí
medzi sexuálne prenosné ochorenia. Snahy o prípravu vakcíny zatiaľ neboli úspešné.
1.1.4 Grampozitívne koky
čeľaď Micrococcaceae
Micrococcus je rod, ktorého kmene sa vyskytujú v pôde, vo vode, na koţi človeka a iných
cicavcov, v niektorých potravinách (mäso, mlieko). Mikrokoky sa spravidla pokladajú za
nepatogénne baktérie, nemoţno však vylúčiť ich patogenitu pre osoby so zníţenou imunitou.
Sú dobre citlivé na väčšinu antibiotík. Sú však rezistentné voči stafylokokovým
bakteriofágom a lyzozýmu.
Staphylococcus je rod tvoriaci koky usporiadané jednotlivo, v pároch alebo v útvaroch
pripomínajúcich strapce hrozna. Je to najrozšírenejší rod baktérií. Najvýznamnejší je druh
Staphylococcus aureus, patriaci medzi častých pôvodcov ľudských infekcií. U ľudí sa ešte
môţe izolovať S. epidermidis, takisto pôvodca váţnych ochorení. Pri rozlišovaní stafylokokov
sa vyuţíva produkcia koagulázy. Delia sa na koaguláza pozitívne kmene (S. aureus) a
koaguláza negatívne kmene (S. epidermidis a iné). Stafylokoky ešte charakterizuje tvorba
katalázy. S. aureus je častým pôvodcom ľudských i zvieracích ochorení a vyvoláva
predovšetkým hnisavé ochorenia. Zapríčiňuje najmä lokálne infekcie koţe a podkoţného
tkaniva a hnisavé lokalizované procesy (abscesy) vo vnútorných orgánoch (pľúca, obličky,
pečeň, mozog). Stafylokoky sú príčinou viac ako 90 % hnisavých zápalov kostí a mastitíd.
Veľmi nebezpečný priebeh majú stafylokokové sepsy, endokarditídy, meningitídy,
pneumónie, ale i infekcie močových ciest. Stafylokoky sú často príčinou nozokomiálnych
infekcií u pacientov s povrchovými ranami. Niektoré kmene vyvolávajú stafylokokovú
enterotoxikózu. Iné kmene v dôsledku produkcie toxínu exfoliantínu môţu vyvolať toxickú
epidermovú nekrolýzu a tieţ syndróm toxického šoku (TSST-1). Toxický šok sa vyskytuje
najmä u ţien pouţívajúcich vatové tampóny počas menštruácie ak sú kolonizované kmeňom
produkujúcim toxín TSST-1. Stafylokoky sa často vyskytujú na koţi, na sliznici nosa (cca 40
%), v tráviacom trakte. Sú pomerne odolné voči vyschnutiu, teplu a dezinfekčným
prípravkom. Nákaza sa šíri rukami, predmetmi, kontaminovanými nástrojmi najmä v
nemocničnom prostredí a tieţ vzdušnou cestou. Terapia stafylokokových nákaz je niekedy
zloţitá. V súčasnosti sú rezistentné voči mnohým antibiotikám. Obzvlášť sú nebezpečné
nákazy spôsobené meticilín rezistentnými kmeňmi S. aureus (MRSA), ktoré sú rezistentné
voči β-laktámovým antibiotikám rezistentným voči β-laktamázam (napr. voči meticilínu). S.
epidermidis je častým nálezom na koţi a slizniciach ľudí a zvierat. Je typický oportúnne
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patogénny druh, ktorý poškodzuje pacientov so zníţenou imunitou. Infikuje rany po
popáleninách, ťaţkých úrazoch, chirurgických zákrokoch a vyšetreniach. Predisponujúcim
faktorom je prítomnosť cudzieho telesa (katétre, cievne náhrady, umelé chlopne, kĺby). Tieto
stafylokoky dobre adherujú k povrchom umelých materiálov a do okolia produkujú
polysacharidovú substanciu, ktorá uľahčuje tvorbu biofilmu. Upevňuje adherenciu, zabraňuje
prieniku antibiotík a protilátok, blokuje fagocytózu. Spôsobuje tzv. plastitídy, sepsy,
endokarditídy. Ochorenia sa zväčša vyskytujú v nemocničnom prostredí a zväčša ide o
nozokomiálne infekcie. V patogenéze stafylokokových infekcií sa môţe objaviť ťaţká
komplikácia spôsobená stafylokokovým toxínom TSS (Toxic Shock Syndrome) alebo TSLS
(Toxic Shock-Like Syndrome). Toxín ako superantigén navodí rozvrat vnútorného prostredia,
čo sa prejaví na funkcii mnohých orgánov a pacient môţe zomrieť.
čeľaď Streptococcaceae
Streptococcus je rod obsahujúci najčastejších a pravdepodobne aj najvýznamnejších
pôvodcov ľudských a zvieracích ochorení. Obsahuje širokú škálu druhov od saprofytických
po patogénne druhy. Bunky majú kokovitý tvar, vytvárajú dvojice alebo retiazky vzájomne
spojených buniek. Sú náročné na kultivačné podmienky, rast je podmienený prítomnosťou
CO2. Ako kritériá sa pouţívajú prejavy rastu na krvnom agare a viaceré ďalšie fyziologické,
rastové a patogénne vlastnosti. Najnovšie i poznatky o antigénovej a genetickej štruktúre.
Patogénne druhy rodu Streptococcus tvoria enzýmy, ktoré rozkladajú červené krvinky a tak
spôsobujú ich hemolýzu, α hemolýza (čiastočný rozklad krviniek, prejavujúci sa na krvnom
agare zelenou zónou), β hemolýza (úplný rozklad krviniek s jasnými zónami), γ hemolýza (k
rozkladu krviniek vôbec nedochádza). Alfa hemolytické streptokoky sa nachádzajú najmä v
ústnej dutine. Patria sem Streptococcus salivarius, ktorý pri raste môţe spôsobiť α, β, a γ
hemolýzu. Dáva sa do súvislosti so zubným kazom. S. sanguis sa vyskytuje v ústnej dutine v
zubných povlakoch a tieţ v krvi pri endokarditídach. S. pyogenes (skupina A) je
najvýznamnejším pyogénnym streptokokom, ktorý zapríčiňuje u človeka infekcie horných
dýchacích ciest (angíny, laryngitídy), mastoitídy, šarlach a iné koţné ochorenia (ekzémy). Po
prekonaní infekcie zapríčinenej streptokokmi skupiny A sa objavia u niektorých osôb
sekundárne komplikácie, ako sú reumatická horúčka, reumatické ochorenie srdca. U
streptokokov skupiny A existuje krátkodobá typovo-špecifická imunita podmienená najmä
protilátkami proti antigénu M. Medzi faktory virulencie, okrem antigénu A, patria viaceré
exoprodukty, ako streptolyzín O (je imunogénny, moţno dokázať protilátky antistreptolyzín
O – ASO, ASLO), streptolyzín S (nie je imunogénny, má kardiotoxické účinky, poškodzuje
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mnohé bunky), streptokokový pyogénny exotoxín A (superantigén, dôleţitý pri šarlachu a pri
vyvolávaní STLS), streptokináza a iné ďalšie. S. agalactiae patrí ku streptokokom, ktoré majú
antigén B. Je pôvodcom ochorení u hovädzieho dobytka (mastitídy) ale tieţ ochorení ľudí.
Spôsobuje zápaly močových ciest, gangrény u diabetikov, infekcie u osôb so zníţenou
imunitou. Pomerne časté je nosičstvo streptokokov skupiny B u dospelých ţien (10 aţ 20 %).
Počas tehotenstva je ohrozený plod. U novorodenca sa môţe rozvinúť pneumónia,
meningitída aţ sepsa s vysokou letalitou. Odporúča sa preto, aby tehotné ţeny boli v 36 týţdni
tehotenstva vyšetrené na prítomnosť tohto mikroorganizmu. S. pneumoniae v minulosti bol
označovaný ako Diplococcus pneumoniae alebo ako pneumokok. Je stále závaţným
pôvodcom pneumónií, meningitíd, sepsí. Vyskytuje sa v dvojiciach lancetovitého tvaru a býva
opuzdrený. Puzdro je hlavnou zloţkou virulencie, pretoţe má silný antifagocytový účinok.
Pneumokoky produkujú viacero enzýmov, ktoré prispievajú k virulencii jednotlivých kmeňov
(pneumolyzín, neuraminidáza). Pokusy s pneumokokmi otvorili cestu k molekulovej genetike,
opísali transformáciu a dokázali, ţe za prenos genetickej informácie je zodpovedná DNA.
čeľaď Aerococcaceae
Aerococcus je rod nepohyblivých, fakultatívne anaeróbnych baktérií. Bunky sú tvaru kokov,
ktoré netvoria spóry a sú kataláza negatívne. Izolovali sa z prostredia (vzduch, rastliny, prach,
nemocničné prostredie) a od ľudí z koţe, ucha, očí, moču a z krvi. Majú nízku virulenciu a
vyvolávajú ochorenia ľudí so zníţenou imunitou. Do tohto rodu patrí zástupca Aerococcus
viridans. Jednotlivé kmene sa líšia v citlivosti na antibiotiká a preto sa u nich rovnako ako u
ostatných baktérií odporúča zistiť pred aplikáciou antibiotík rezistenciu voči nim.
čeľaď Clostridiaceae
Sarcina je rod nepatogénnych anaeróbnych baktérií. Ide o koky deliace sa v dvoch aţ troch
rovinách, bunky spolu adherujú, tvoria tetrády a nakoniec sa javia ako previazaný balík.
Vyskytujú sa v okolí človeka, v ovzduší, vo vode, na rastlinách. Patria medzi saprofytické
baktérie. U človeka sa vyskytujú v ţalúdku, v tenkom čreve, v stolici a to v závislosti od
spôsobu stravovania. Rod má viac druhov, ako príklad sa udávajú Sarcina ventriculi, S. alba.
1.1.5 Grampozitívne sporulujúce paličky a koky
čeľaď Bacillaceae
Bacillus je rod obsahujúci grampozitívne aeróbne a sporulujúce paličky. Spóry kmeňov rodu
Bacillus sú termorezistentné. Beţne sa vyskytujú v prírode, hlavne v pôde a väčšina druhov je
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nepatogénna. Niektoré z druhov rodu Bacillus sa pouţívajú ako zdroje antibiotík (Bacillus
subtilis – bacitracín, B. polymyxa – polymyxín). Typovým kmeňom je B. subtilis. Patogenitu
voči človeku a zvieratám prejavujú hlavne B. anthracis a B. cereus. B. anthracis tvorí
mohutné grampozitívne paličky s rovnými koncami, v strede majú endospóru a z
patologického materiálu majú puzdro. Vyvoláva u zvierat a u človeka nebezpečné ochorenie
antrax (sneť slezinná). Ochorenie je známe vysokou letalitou. V patogenite sa uplatňuje
vysoká invazivita, antifagocytárne vlastnosti puzdra a produkcia trojzloţkového toxínu, ktorý
je zodpovedný za vznik edému a hemoragickej nekrózy. Antrax sa prenáša kontaktom,
vdýchnutím mikroorganizmov, jedlom, vodou a pod. Inkubačná doba býva 1 aţ 5 dní. V
terapii sa odporúčajú vysoké dávky penicilínu. Existuje nebezpečenstvo pouţitia spór B.
anthracis bioteroristami alebo armádami ako biologického bojového prostriedku. B. cereus sa
vyskytuje v okolí človeka, v pôde, prachu, náhodne znečisťuje materiály na mikrobiologické
vyšetrenie, ako i potravinové zloţky. Morfologicky sa podobá na B. anthracis, ale na krvnom
agare tvorí masívnu hemolýzu. Ochorejú hlavne osoby so zníţenou imunitou. Tvorí
enterotoxín a toxickú substanciu stimulujúcu vomitus. B. subtilis má všetky vlastnosti rodu a
pri zvláštnych metabolických moţnostiach vytvára endospóry, ktorých ţivotnosť sa odhaduje
aţ na tisícky rokov. Je predmetom intenzívneho štúdia vo vedeckých kruhoch a pouţíva sa na
prípravu rekombinantných proteínov. Podieľa sa na kazení potravín.
čeľaď Clostridiaceae
Clostridium je rod anaeróbnych grampozitívnych paličiek tvoriacich spóry. Spóry sú uloţené
centrálne, subterminálne alebo terminálne. Klostrídie sú bohato rozšírené v prírode, vyskytujú
sa v pôde, vo vode, na rastlinách, v bahne, na morskom pobreţí. V cytoplazme klostrídií sa
môţu vyskytovať bakteriofágy a plazmidy, ktoré kódujú tvorbu niektorých enzýmov a
toxínov. Príslušníci rodu netvoria enzýmy katalázu, peroxidázu a superoxiddizmutázu.
Produkujú veľa enzýmov a toxických látok s nepriaznivým účinkom pre človeka. Z hľadiska
patogenity delíme ochorenia vyvolané klostrídiami do piatich skupín. Prvú skupinu tvoria
baktérie vyvolávajúce klostrídiovú myonekrózu (plynová sneť aţ gangréna). Ide o ochorenie s
vysokou letalitou, pri ktorom klostrídiové toxíny napádajú priečne pruhované kostrové svaly,
ojedinele svaly čriev, ţlčníka alebo maternice. Toto ochorenie spôsobujú najmä Clostridium
perfringens (typ A). Do druhej skupiny patrí C. tetani, ktoré vyvoláva tetanus (stŕpnutie šije).
Patogenetickým činiteľom je produkovaný toxín tetanospazmín a hemolyzín (tetanolyzín). Do
tretej skupiny patrí C. botulinum, ktorý produkuje exotoxín botulotoxín. Zistilo sa, ţe
identický toxín za určitých okolností môţu produkovať ešte C. baratii a C. butiricum.
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Botulotoxín sa tieţ pouţíva pod názvom BOTOX v kozmetike na odstraňovanie vrások a na
formovanie perí, účinok je zaloţený na blokáde prenosu signálov po nervových vláknach v
mieste ich napojenia na svalové bunky. Štvrtú skupinu tvoria baktérie spôsobujúce prejavy z
poškodenia gastrointestinálneho traktu, enterálna skupina. Zaraďuje sa sem C. difficile, ktorý
vyvoláva pablanový zápal čriev a hnačku. Býva súčasťou normálnej flóry mikroorganizmov
intestinálneho traktu. Ochorenie sa objavuje často po dlhodobom a intenzívnom aplikovaní
niektorých antibiotík. Piatu skupinu tvoria pôvodcovia rôznych infekcií, C. perfringens,
Clostridium ramosum. Bakteriálny rod Clostridium má značný význam i pre biotechnológiu,
pretoţe jeho druhy pre vysokú a širokú metabolickú aktivitu sa pouţívajú na degradáciu
neţiaducich látok v prírode.
1.1.6 Pravidelné nesporulujúce grampozitívne paličky
čeľaď Lactobacillaceae
Lactobacillus je rod, ktorý sa skladá z grampozitívnych fakultatívne alebo obligátne
anaeróbnych paličiek, ktoré sú nepohyblivé a usporiadané v pároch, v retiazkach alebo vo
vláknitých útvaroch. Pre svoj rast vyţadujú bohaté médiá s obsahom rastových faktorov,
optimálna teplota je 30 aţ 40 °C. Vyskytujú sa v okolí človeka, v prírode, vo vode, v pôde, na
ovocí a zelenine. U človeka sa laktobacily vyskytujú ako súčasť normálnej flóry
mikroorganizmov, nachádzajú sa v ústnej dutine, v intestinálnom trakte, v močových cestách
a v pohlavných orgánoch. Laktobacily majú široké vyuţitie aj v mliekarenskom priemysle
(Lactobacillus delbruckii, L. acidophilus, L. lactis), v medicíne (L. catenaformis, L. lactis).
Tieto mikroorganizmy sa začali pouţívať i ako liečebné prostriedky pri niektorých
ochoreniach (alergie, vysoký cholesterol, intolerancia laktózy, dráţdivý brušný týfus a iné).
Sú údaje, ţe laktobacily majú proti rakovinový efekt, zniţujú hladinu cholesterolu. Hoci
laktobacilom sa pripisuje pozitívna úloha v bakteriálnom osídlení, treba pripomenúť, ţe sa
izolovali i pri váţnych infekciách a to najmä u imunokompromitovaných osôb (L. rhamnosus,
L. casei, L. plantarum, L. acidophilus).
čeľaď Listeriaceae
Listeria je rod fakultatívne anaeróbnych grampozitívnych paličiek, usporiadaných v pároch
alebo v krátkych retiazkach. Rastú v širokom tepelnom rozmedí od 4 do 40 °C. Vyrastené pri
20 °C sú pohyblivé, kým pri 37 °C sú nepohyblivé. Na krvnom agare spôsobujú
betahemolýzu. Medicínsky význam má hlavne Listeria monocytogenes, ktorá spôsobuje u
človeka listeriózu. Listérie sa vyskytujú v okolí človeka, v pôde, vo vode, vo fekáliách, na
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rastlinách, v črevnom trakte človeka i zvierat. Virulentné kmene produkujú toxín listeriolyzín
O (LLO), ktorý má podobné vlastnosti ako streptolyzín O. Prenos sa uskutočňuje hlavne
kontaminovnaou potravou. Závaţným ochorením je listerióza tehotných, kedy môţe nastať
potrat, narodenie mŕtveho alebo poškodeného infikovaného plodu. Rizikovú skupinu tvoria
plody, novorodenci, staršie osoby, tehotné ţeny a osoby so zníţenou imunitou. Sú známe aj
saprofytické druhy, napr. L. seeligeri.
1.1.7 Nepravidelné nesporulujúce grampozitívne paličky
čeľaď Brevibacteriaceae
Brevibacterium je rod, ktorý sa skladá z aeróbnych nesporulujúcich paličiek. Nachádza sa v
okolí človeka, vo vode, v potravinách, kde podmieňuje ich arómu (napr. syry). Baktérie z
rodu boli tieţ izolované z koţe a krvi. Najznámejším zástupcom tohto rodu je Brevibacterium
linens.
čeľaď Eubacteriaceae
Eubacterium

je

rod

grampozitívnych

obligátne

anaeróbnych,

nepohyblivých

a

nesporulujúcich rovných alebo mierne ohnutých paličiek, ktoré sú usporiadané jednotlivo
alebo v kratších retiazkach. Kmene rodu Eubacterium sa vyskytujú v pôde, vo vode, v
telesných tekutinách človeka a zvierat (ryby) a to najmä v intestinálnom trakte, v ústnej dutine
a v produktoch ţivočíšneho alebo rastlinného pôvodu. Uplatňujú sa pri rozklade ţivočíšneho a
rastlinného materiálu v pôde. Niektoré druhy môţu byť pre človeka a zvieratá patogénne.
Najznámejšie druhy sú Eubacterium aerofaciens, E. nitrogenes.
1.1.8 Mykobaktérie
Čeľaď Mycobacteriaceae
Mycobacterium je významný bakteriálny rod, ktorý obsahuje ťaţko sa farbiace,
grampozitívne a striktne aeróbne paličky. Tvar mykobaktérií závisí od dĺţky kultivácie a od
kvality kultivačného média. Sú známe i vláknité formy, ktoré sa však rozpadávajú na
paličkovité alebo kokom podobné formy. Charakteristickou vlastnosťou mykobaktérií je
acidorezistencia, ktorá súvisí so špecifickým zloţením bunkovej steny (vysoký obsah lipidov,
vosky, kyselina mykolová). Rod Mycobacterium sa skladá z viacerých drohov. Prvú skupinu
tvoria obligátne patogénne druhy pre človeka (Mycobacterium tuberculosis, pôvodca
tuberkulózy, M. leprae, pôvodca lepry (malomocenstva) a iné). Druhá skupina obsahuje
pôvodcom ochorenia zvierat a človeka (M. bovis). Tretia skupina obsahuje atypické
29

mykobaktérie, ktoré sa vyskytujú ako saprofyty alebo komenzálne, prípadne podmienene
patogénne baktérie pre človeka aj zvieratá, ochorenia nimi spôsobené sa nazývajú
mykobakteriózy (M. kansasii, ktorý je podmienene patogénny druh, vyskytuje sa vo vodných
zdrojoch).
1.1.9 Aktinomycéty
Dominantným fenotypovým znakom aktinomycét je tvorba hýf vznikajúcich postupným
vetvením, resp. rozkonárovaním vegetatívnej bunky. Z hýf sa formuje špecifický,
morfologický útvar, mycélium. To môţe byť substrátové, ak rastie vo vnútri substrátu alebo
vzdušné, ak vyrastá z kolónie do vzdušného priestoru. U niektorých aktinomycét je mycélim
nestabilné, to znamená, ţe sa počas ţivotného cyklu rozpadá do kokoidných alebo bacilárnych
fragmentov, dávajúc vznik novým myceliárnym štruktúram. Iné sú stabilné počas celého
ţivotného cyklu. Okrem fragmentov aktinomycéty vytvárajú špecifické fruktifikačné
štruktúry, spóry. Tie sa môţu nachádzať ako tzv. konídiospóry vo forme retiazok na
terminálnych hýfach alebo ako tzv. sporangiospóry umiestnené vo vnútri špecifických
štruktúr, v sporangiách. Aktinomycéty obývajú ako saprofyty rôzne terestrické biotopy
(výnimočne akvatické), niektoré môţu byť patogénne pre rastliny, zvieratá alebo človeka
(Nocardia, Tsukamurella, Streptomyces, Thermoactinomyces). Mnohé z nich sú významnými
producentami antibiotík a dekompozítormi organického materiálu v pôde.
čeľaď Nocardiaceae
Nocardia je rod baktérií obsahujúci grampozitívne, obligátne aeróbne, nepohyblivé baktérie.
Tvorí vlákna, ktoré sa ľahko rozpadajú na paličkové aţ kokovité bunky. Niektoré vytvárajú na
tuhých substrátoch vatovité vzdušné mycélium. Nachádzajú sa zväčša v pôde a niektoré môţu
vyvolávať i ochorenia. U človeka môţu spôsobovať ochorenie tzv. nokardiózu. Nokardie sú
čiastočne acidorezistentné a príbuzné sú mykobaktériám. Medzi patogénne druhy sa zaraďujú
Nocardia asteroides, ktorá uplatňuje svoju miernu patogenitu hlavne u ľudí s porušenou
imunitou, zapríčiňuje bronchopulmonálne ochorenia, ktoré môţu sekundárne metastázovať do
mozgu (tvorba abscesov) a do podkoţných častí i do koţe. Z mnoţstva druhov, ktoré boli
izolované sú známe ešte N. africana, N. brasdiliensis.
Rhodococcus je rod grampozitívnych obligátne aeróbnych baktérií. Mycélium sa rozpadá na
krátke paličky aţ koky, ktoré sa opäť rozrastajú do silne vetveného mycélia. Obsahuje
kyselinu mykolovú a tuberkulostearovú, čo podmieňuje ich acidorezistenciu. Je veľmi
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rozšírený v prírode, niektoré druhy sú schopné vyuţívať alifatické a polycyklické uhľovodíky,
aromatické zlúčeniny, pyridín, steroidy, benzoát, tenzidy i niektoré pesticídy ako zdroj uhlíka.
Zúčastňujú sa na rozklade lignínu a humínových kyselín. Typovým kmeňom je Rhodococcus
equi, známa patogénna baktéria vo veterinárnej medicíne. Vyskytuje sa najmä u preţúvavcov.
V poslednom období sa však stáva etiologickým pôvodcom i ľudských ochorení, najmä u
jedincov so zníţenou imunitou. Vyskytuje sa v pôde, na rastlinách a v okolí človeka. Prenos
sa deje inhaláciou, kontaktom, potravou.
čeľaď Streptomycetaceae
Streptomyces je rod zloţený z grampozitívnych obligátne aeróbnych filamentóznych baktérií.
Mnohé

druhy

streptomycét

produkujú

antivírusové,

antibakteriálne,

antifungálne,

antiprotozoárne a antitumorové substancie. Preto sa stali zdrojom pre výrobu antibiotík, ako
napríklad streptomycín, neomycín, tetracyklín, oxytetracyklín, nystatín, kanamycín,
amfotericín. Vyskytujú sa v pôde, na rastlinách, v rozkladajúcom sa biologickom materiáli.
Mnoho druhov je patogénnych pre rastliny. Môţu sa tieţ zúčastňovať na tvorbe mycetómov,
ktoré vznikajú po traumách. Významné miesto v rode Streptomyces má druh Streptomyces
somaliensis.
čeľaď Thermoactinomycetaceae
Thermoactinomyces je rod, ktorý tvorí guľovité exospóry vznikajúce jednotlivo na
vzdušných i substrátových hýfach, ktoré sú jednoduché alebo vetvené. Optimálna teplota rastu
je 50 aţ 55 °C. Pri tejto teplote má vysokú enzýmovú aktivitu, pričom jeho enzýmy (lipáza,
proteáza a amyláza) sú technologicky zaujímavé. Je rozšírený v prírode, tvorí hlavnú
mikroflóru kompostov, mokrého sena, vlhkého obilia a iných rozkladajúcich sa organických
materiálov. Metabolická činnosť príslušníkov tohto rodu môţe viesť k samovznieteniu sena,
slamy. Je silným alergénom prejavujúcim sa najčastejšie dýchacími ťaţkosťami, často sa
nájde aj na filtroch klimatizačného zariadenia.

1.1.10 Rickettsie
čeľaď Rickettsiaceae
Rickettsia je rod malých pleomorfných paličiek (koky, paličky aţ vlákna), ktorých bakteriálna
stena je podobná gramnegatívnym baktériám. Majú vlastnosti baktérií, ale aj vírusov.
Vzhľadom na svoj obligátny vnútrobunkový parazitizmus sa rickettsie nedajú kultivovať na
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umelých ţivných pôdach a na svoje rozmnoţovanie vyţadujú, podobne ako vírusy, ţivé
substráty. Zapríčiňujú týfoidné ochorenia a horúčky so škvrnitými vyráţkami (purpura).
Metabolicky patria k obligátnym intracelulárnym parazitom a sú energeticky závislé od ATP
hostiteľskej bunky. Z hostiteľskej bunky ešte odoberajú NAD, aminokyseliny a koenzým A.
Rickettsie prenášajú vši, blchy, roztoče a kliešte. V Európe sa rickettsiózy objavujú zriedkavo
a to najmä tam, kde je zníţená hygiena (vši) a nakopenie obyvateľstva. Rickettsia akari
vyvoláva rickettsiové kiahne, prenášané z myši domovej roztočmi. R. conorii vyvoláva
stredozemnú (marseillskú) horúčku, ktorú prenášajú kliešte z hlodavcov a psov. Vyskytuje sa
v oblasti Stredozemného mora, Afriky, juhozápadnej Ázie a Indie. R. prowazekii vyvoláva
epidemický škvrnitý týfus, ktorý z človeka na človeka prenáša voš šatová. Patrí medzi
najzávaţnejšie rickettsiové ochorenia. Bol príčinou mnohých úmrtí vojakov v I. svetovej
vojne. R. rickettsii vyvoláva horúčku Sklanatých hôr, ktorú prenášajú z divo ţijúcich
i domácich zvierat na človeka kliešte. Vyskytuje sa najmä v USA. R. slovaca bola izolovaná
v roku 1968 z kliešťov Dermacentor marginatus dr. Řeháčkom vo Virologickom ústave SAV
v Bratislave a po 30 rokoch potvrdená ako samostatný druh. Patogénna pre človeka
s celosvetovým výskytom. R. typhi (mooseri) spôsobuje endemický (myší) škvrnitý týfus,
ktorý prenášajú z hlodavcov na človeka morové blchy.
čeľaď Coxiellaceae
Coxiella je rod malých gramnegatívnych obligatórne biotropných paličiek. Coxiella burnetii
nerastie na umelých kultivačných pôdach, moţno ju pomnoţiť v ţĺtkovom vaku kuracieho
embrya alebo infikovaním vnímavého zvieraťa (morča), prípadne na bunkových kultúrach.
Spôsobuje infekčné ochorenie Q-horúčku. Vyskytuje sa celosvetovo. Rezervoárom sú drobné
hlodavce, z ktorých sa C. burnetii dostáva k domácim i divo ţijúcim zvieratám, od ktorých sa
šíri i na človeka. Môţe preţívať i v mnohých artropódach (kliešte). Do ľudského organizmu
sa dostáva aerosólom, potravinami a kontaktom. C. burnetii sa nachádza v tkanivách,
sekrétoch, vlne, podstielke, výlučkoch, prachu a potravinách. Môţe v organizme perzistovať i
roky a relaps nastáva po zníţení imunity.
čeľaď Anaplasmataceae
Neorickettsia je rod baktérií, ktorý sa nachádza vo vývinových štádiách ţivotného cyklu
niektorých rýb. Baktéria sa podobá rickettsiám a tvorí kokoidné a pleomorfné bunky.
Spôsobuje ochorenia hlavne u zvierat (psov), výnimočne i u človeka. Neorickettsia
helminthoeca je pôvodcom ochorenia „salmon poisoning disease“ (ochorenie zapríčinené
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otravou lososom). Vyvíja sa cez viacej hostiteľov. Pes alebo mačka skonzumujú surové
odpadky z lososa alebo z inej ryby a dostanú toto ochorenie. Neorickettsiové baktérie môţu
ostať v morskej vode ţivé aţ 2,5 roka. Z uvedených dôvodov je nebezpečné konzumovať ryby
z endemickej oblasti.
1.1.11 Chlamýdie
čeľaď Chlamydiaceae
Chlamydia je rod, ktorého druhy predstavujú skupinu mikroorganizmov, ktoré sa v súčasnosti
zaraďujú medzi baktérie. V minulosti boli zaraďované medzi vírusy označované ako „veľké
vírusy“. Ich stena sa podobá bakteriálnej bunkovej stene s malým mnoţstvom kyseliny
muramovej a niektorých aktívnych enzýmov. Chlamýdie sú nepohyblivé

guľovité

gramnegatívne útvary, ktoré majú zvláštny vývojový cyklus. Vyuţívajú ATP hostiteľskej
bunky a nazývajú sa „energetickými parazitmi“. Chlamydia trachomatis sérovary A, B, Ba
a C zapríčiňujú ochorenie trachóm, ktoré postihuje milióny ľudí vo svete a je častou príčinou
slepoty. Vyskytuje sa v tropických a subtropických oblastiach a je stále váţnym zdravotným
problémom. Sérovary C aţ K spôsobujú infekčnú konjuktivitídu, mukopurulentný zápal
spojoviek (swimming pool conjuctivitis) u dospelých. U novorodencov sa môţe vyvinúť
váţna aţ k slepote smerujúca konjuktivitída. C. trachomatis vyvoláva aj ochorenia prenášané
pohlavným stykom.
Chlamydophila je novší rod známy od roku 1999. Má podobné vlastnosti ako rod Chlamydia
a mnohé druhy patriace do tohto rodu sú ešte stále v literatúre uvádzané ako Chlamydia. Po
vytvorení rodu Chlamydophila viacerí odborníci protestovali osobne i kolektívne proti vzniku
tohto rodu. Komisia pre identifikáciu a nomenklatúru baktérií však ostala neoblomná.
Komparatívne genomické analýzy jednoznačne potvrdili oprávnenosť existencie oboch rodov,
Chlamydia a Chlamydophila. V súčasnosti do rodu Chlamydophila patria Chlamydophila
pneumoniae postihuje respiračný systém a paranazálne dutiny. Môţe samostatne alebo
v asociácii poškodiť myokard, endokard a spôsobiť meningoencefalitídy. C. psittaci
zapríčiňuje zoonózu. Infikuje najmä domáce a divo ţijúce vtáctvo, z ktorého sa etiologický
agens prenáša na človeka a spôsobuje psitakózu, prejavujúca sa ako atypická pneumónia.

1.1.12 Mykoplazmy
čeľaď Mycoplasmataceae
Mycoplasma je rod fakultatívnych anaeróbnych baktérií. Predstavuje skupinu baktérií, ktorým
chýba peptidoglykán a pevná bunková stena. Patria medzi najmenšie baktérie, majú
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najmenšiu genetickú informáciu medzi baktériami (1/5 genetickej informácie Escherichia
coli). Vyznačujú sa značným polymorfizmom. Majú široké spektrum hostiteľov, ako sú
rastliny, ţivočíchy a človek. U človeka sa patogeneticky uplatňujú najčastejšie Mycoplasma
pneumoniae (v minulosti Eatonov agens), ktorá zapríčiňuje atypickú pneumóniu,
meningoencefalitídu. M. hominis spôsobuje genitálne infekcie, prostatitídu.
Ureaplasma je rod s druhom Ureaplasma urealyticum. Je to drobný pleomorfný
mikroorganizmus, ktorý nemá bunkovú stenu. Má podobné vlastnosti ako rod Mycoplasma.
Má schopnosť štiepiť močovinu (ureu), pre svoj rast potrebuje cholesterol. Udáva sa, ţe ho
moţno izolovať za normálnych okolností u 70 % sexuálne aktívnych osôb. Patrí medzi
patogénne baktérie. Participuje na vyvolávaní ochorení, ktorými sú zápaly panvových
orgánov, poruchy fertility muţov a ţien, predčasné pôrody, narodenie detí s nízkou pôrodnou
hmotnosťou, pneumónie ako i meningitídy.
čeľaď Acholeplasmataceae
Acholeplasma je rod gramnegatívnych fakultatívne anaeróbnych pleomorfných baktérií
podobných mykoplazmám. Majú defektnú bunkovú stenu, sú citlivé na zmeny osmotického
tlaku. Vyskytujú sa v pôde, v stolici, v hnojivách a u všetkých zvierat. Ţijú buď saprofyticky
v okolí človeka alebo môţu byť súčasťou patologickej flóry. Boli izolované z urogenitálneho
traktu

a

zo

spojovkového

vaku.

Kontaminujú

tkanivové

kultúry,

prípadne

iné

biofarmaceutické prípravky. Medzi najznámejšie izolované druhy patrí Acholeplsama
laidlawii, A. axanthum, A. brassicae.
čeľaď Spiroplasmataceae
Spiroplasma je rod baktérií nachádzajúcich sa bohato v prírode. V rámci rodu Spiroplasma sa
nachádzajú druhy patogénne pre rastliny a hmyz a môţu sa vyskytovať i u človeka.
Spiroplasma mirum by mohol participovať na vyvolaní niektorých ochorení. Avšak
nedostatočná znalosť patogenetickej úlohy kmeňov spiroplazmy dáva priestor pre hľadanie
súvislostí s existujúcimi ochoreniami, ktoré nie sú dokonale objasnené, ako napr. CreutzfeldtJakobova choroba a iné prionózy.

1.2 Klasifikácia a taxonómia Archaea
Väčšina z najznámejších Archaea

sa v súčasnosti klasifikuje do

dvoch kmeňov,

Euryarchaeota a Crenarchaeota. Napriek tejto klasifikácii existujú aj ďalšie kmene, napr.
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Nanoarchaeum equitans, objavený v roku 2003, je klasifikovaný v samostatnom kmeni
Nanoarchaeota. Pre zopár neobvyklých termofilných archaebaktérií sa zaviedol kmeň
Korarchaeota. Podobne bol pre druhy Nitrosopumilus maritimus, Cenarchaeum symbiosum
a príbuzné

mezofilné

Archaea

zavedený

kmeň

Thaumarchaeota.

Sekvenovanie

archaebakteriálnych genómov prinieslo objavy ďalších odlišných línií. V roku 2011 bol
navrhnutý nový kmeň Aigararchaoeta pre archaebaktérie Caldiarchaeum subterraneum,
nájdené v geotermálnych vodách v podzemnej bani. V roku 2012 bol navrhnutý kmeň
Geoarchaeota pre archaebaktérie izolované z kyslých horúcich prameňov v Yellowstonskom
národnom parku. Tie však môţu byť len vnútornou vetvou kmeňa Crenarchaeota. V roku
2013 bolo objavených niekoľko línií, napr. Aenignarchaeota a Diapherotrites, ktoré sú blízke
kmeňu Nanoarchaeota. Avšak klasifikácia Archaea do jednotlivých druhov podľa
binomického názvoslovia je problematická. Zatiaľ čo napr. ţivočíšne druhy sú ľahko
definovateľné na základe schopnosti sa rozmnoţovať iba s príslušníkmi svojho druhu,
u Archaea sa nevyskytuje pohlavné rozmnoţovanie a jednotlivé bunky si medzi sebou často
genetický materiál vymieňajú horizontálne. Znalosti ľudí o diverzite Archaea sú v súčasnosti
ešte vcelku nejasné, a tak nie je moţné s istotou odhadnúť počet ich „druhov“. Odhady
zaloţené na zistených sekvenciách ribozomálnych proteínov hovoria aţ o 18-23
významnejších líniách Archaea (kmeňoch či oddeleniach), z ktorých len 8 však malo
kultivačne schopných reprezentantov (zostatok je zo sekvenovania environmentálnych
vzoriek). Veľká väčšina z hypotetických kmeňov je známa len z jednej rRNA sekvencie, čo
napovedá, ţe diverzita Archaea je ešte z veľkej časti zahalená tajomstvom.
Názov Archaea je odvodený od gréckeho slova archaios, prastarý alebo primitívny,
a skutočne, niektoré archaebaktérie sa prejavujú charakteristikami zodpovedajúcimi ich
pomenovaniu. Sú známe tieţ ako extrémofily, pretoţe sú schopné ţiť v rôznom extrémnom
prostredí a zahrňujú najmä metanogény, extrémne halofily a hypertermofily. Niektoré druhy
môţu ţiť pri teplote blízkej teplote varu vody (100 ºC). Sú schopné ţiť v kyslom, alkalickom
alebo slanom vodnom prostredí. Niektoré z nich preţijú aj tlak vyšší ako 202,6 Pa. Preţívanie
v takomto extrémnom prostredí moţno vysvetliť prítomnosťou éterových väzieb v ich
membránach, ktoré sú oveľa odolnejšie voči zmenám ako esterové väzby prítomné
v membránach baktérií a eukaryotických organizmoch a sú odolnejšie voči vysokým teplotám
a vysokým koncentráciám kyselín. K zástupcom archaebaktérií patria napr. Pyrolobus
fumarii, ktorý sa vyskytuje nad ţivotným teplotným limitom 113 ºC a bol nájdený
v hydrotermálnych vrtoch, druhy rodu Picrophilus sp., ktoré boli izolované z kyslých pôd
v Japonsku a sú známe ako najtolerantnejšie organizmy voči kyslému prostrediu so
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schopnosťou rastu v prostredí s pH okolo 0. V roku 2006 bol nájdený nový druh patriaci
k archaebaktériám, Archaeal Richmond Mine Acidophilic Nanoorganism (ARMAN), ktorý
patrí k najmenším doteraz známym organizmom.
1.2.1 Metano-, halo-, desulfoarchaeóny a termoplazmy – kmeň Euryarchaeota
Metanoarchaeóny (Methanobacteria, Methanococci a Methanopyri), typickým znakom tejto
skupiny je schopnosť metanogenézy, teda metabolického procesu prebiehajúceho v
anaeróbnych podmienkach, pričom vzniká metán (CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O).
Metanoarchaeóny sa nachádzajú všade tam, kde sa v dôsledku bezkyslíkatého rozkladu
hromadí CO2 a H2, ako napr. v stokách a usadeninách odpadových vôd, sú zodpovedné za
vytváranie odpadových plynov, prípadne zemného plynu. Sú častými komponentmi
mikroflóry tráviaceho traktu preţúvavcov (tzv. báchorová mikroflóra). Biotechnologicky ich
vyuţívame v čistiarenských veţiach, v čistiarňach odpadových vôd, k stabilizácii odpadových
usadenín, za súčasného vytvárania bioplynu (pribliţne 70 % metánu a 30 % CO2). Patria sem
zástupcovia ako Methanobacterium (Methanobacteria), Methanococcus (Methanococci),
Methanopyrus (Methanopyri).
Haloarchaeóny (Halobacteria) sú extrémne halofilné archaebaktérie, rastú pri relatívne
vysokých koncentráciách NaCl (2–4 mol/l) v prostredí, niektoré sú alkalofilné, rastú pri pH <
8,5. Obývajú extrémne slané biotopy (slané morské usadeniny, slané jazerá, slané pôdy), ktoré
sa vyskytujú v teplých a suchých oblastiach. Známymi sú napr. Veľké slané jazero
v americkom štáte Utah a Mŕtve more (Blízky Východ). Červené farbivo bakterioruberín
chráni bunky pred UV zloţkou slnečného ţiarenia. Spôsobujú kazenie soleného mäsa a rýb,
lebo majú silné proteolytické schopnosti. Patria sem zástupcovia ako Halobacterium,
Halococcus, Haloferax.
Desulfoarchaeóny (Archaeoglobi) sú extrémne termofilné (60–95 oC), ich charakteristická
vlastnosť je redukcia síranov (tiosíranov, siričitanov). Ide o jediné Archaea schopné vyuţívať
sírany ako akceptory elektrónov v oxidačno-redukčných metabolických reakciách. Vyskytujú
sa v sedimentoch morských hydrotermálnych zdrojov, obývajú tieţ horúce morské plytčiny
v oblasti podmorských vulkánov (Vulcano, Taliansko a Kalifornský záliv, Mexiko). Patrí sem
zástupca ako Archaeoglobus.
Termoplazmy (Thermoplasmata) sú variabilné gramnegatívne, chemoorganotrofné, acidofilné
(pH 0,5-4), termofilné (33–67 oC), pohyblivé Archaea, ktorých charakteristickým znakom je
absencia bunkovej steny. K zabezpečeniu bunkovej stability a prekonaniu takých faktorov,
akými sú osmotický tlak, nízke pH a vysoká teplota, slúţi bunková membrána s unikátnou
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štruktúrou, obsahujúcou lipoglukán (lipopolysacharid) a glukoproteíny. Do tejto skupiny
aechaebaktérií patrí rod Thermoplasma.
1.2.2 Hypertermoarchaeóny – kmeň Crenarchaeota
Hypertermoarchaeóny sú extrémne termoacidofilné archaebaktérie, za anaeróbnych
podmienok redukujú síru na sírovodík, za aeróbnych podmienok síru alebo sírovodík oxidujú
na kyselinu sírovú. Optimálna rastová teplota je 70–105 oC. Nachádzajú sa v kontinentálne
solfatárových poliach alebo podmorských hydrotermálnych systémoch, kde na úpätí tzv.
komínov tvoria jeden z článkov trofického reťazca špecifických termofilných ekosystémov.
Nedávno boli objavené aj v hlbinných rezervoároch ropy. Tieto geochemické útvary sa zdajú
byť novým, dosiaľ neprebádaným biotopom hypertermofilných Archaea. Patria sem
zástupcovia ako Sulfolobus, Thermoproteus, Pyrodictium.

1.3 Mikroskopické huby – systematika, taxonómia, ich vplyv na zdravie
Mikroskopické huby sa vyskytujú vo všetkých biotopoch (pôda, voda, vzduch) a na rôznom
rozkladajúcom sa materiáli. Pôda, ktorá vytvára mikroskopickým hubám veľmi dobré
existenčné podmienky, t.j. dostatok tepla, vlhkosti, organických látok a chráni ich pred
slnečným ţiarením, je však povaţovaná za ich prirodzený biotop. Mikroskopické huby spolu s
inými skupinami mikroorganizmov (baktérie, aktinomycéty) tvoria tzv. mikróbny pool, kde sú
jednotlivé skupiny dostatočne zastúpené. K porušeniu rovnováhy dochádza v pôdach, ktoré sú
poškodené vplyvom rôznych antropogénnych faktorov, napríklad acidifikáciou, vplyvom
ťaţkých kovov a toxických prvkov, veľkými dávkami hnojiva, ropnými odpadovými látkami,
resp. inými škodlivinami, ktoré sa dostali do pôdy po rôznych ekologických haváriách.
V takomto narušenom prostredí odumierajú citlivé organizmy a sú nahrádzané inými. Vo
výraznej miere ustupujú baktérie, ktoré sú na nízke hodnoty pH prostredia veľmi citlivé a na
ich miesto sa dostávajú odolnejšie mikroskopické huby. Pri výraznom premnoţení
mikroskopických húb je veľmi dôleţité poznať ich rodovú a druhovú skladbu, aby nedošlo
k tzv. toxikácii pôdy. Význam mikroskopických húb v pôdach je veľmi veľký, pretoţe sa
podieľajú na tvorbe pôdnej štruktúry tým, ţe mycéliom opletajú pôdne čiastočky.
V porovnaní s pôdou sa v oveľa menšom mnoţstve mikroskopické huby nachádzajú vo vode
(pôvodné, tzv. autochtónne druhy). V prípade sekundárneho znečistenia vody, napríklad pri
záplavách alebo rôznych haváriách sa do vody dostane veľké mnoţstvo organických látok
rôzneho pôvodu. Môţe to mať za následok niekoľkonásobne vyšší výskyt mikroskopických
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húb, predovšetkým tzv. autochtónnych druhov, ktoré sa do vôd dostanú napr. z pôdy. Je to
veľmi dôleţitý poznatok, najmä zo zdravotného hľadiska. Mikroskopické huby sa nachádzajú
aj vo vzduchu, a to najmä vo forme spór. Kontaminácia je prašná, najmä z pôdy.
V odpadovom hospodárstve sa črtá moţnosť ich vyuţitia pri riadenej degradácii, resp.
likvidácii komunálneho odpadu (rod Trichoderma, Aspergillus, Penicillium). Ďalej je známe
ich vyuţitie v environmentálnych biotechnológiách pri procesoch odstraňovania, resp.
zniţovania koncentrácie iónov ťaţkých kovov a toxických prvkov (hliník, olovo, ortuť,
kadmium, arzén, chróm), najmä z vodného prostredia. Tu sa uplatňujú druhy Saccharomyces
cerevisiae, Cladosporium cladosporioides, Rhizopus arrhizus, Trichoderma atroviride,
Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum. Vyuţíva sa tak ţivá biomasa (akumulácia), ako
aj biomasa imobilizovaná (sorpcia).
Systematika a taxonómia mikroskopických húb bola zaloţená najmä na makro a
mikromorfológii viac, neţ na ich fyziologických a biochemických vlastnostiach, ktoré sú
rozhodujúce pre klasifikáciu baktérií. Veľké zmeny v taxonómii a klasifikácii zohrala
sekvenácia DNA mikroskopických húb. Identifikujú sa nové druhy, menia sa názvy rodov,
niektoré sa rozdeľujú, iné spájajú. Ak bol druh nájdený a opísaný najskôr v nepohlavnom
štádiu, dostal názov nepohlavného druhu, napríklad Candida lusitaniae, Candida krusei. Keď
sa však dodatočne identifikuje aj jeho pohlavné štádium, dostáva nové rodové, prípadne aj
druhové meno, napríklad Clavispora lusitaniae (Candida lusitaniae), Issatchenkia orientalis,
najnovšie

Pichia

kudriavzevii

(Candida

krusei).

Systematika

a nomenklatúra

mikroskopických húb je zloţitá, taxonómia sa stále vyvíja a aktualizuje.
V publikácii Atlas of Clinical Fungi de Hoog, Guarro (1995) je najvyššou taxonomickou
jednotkou ríša (lat. regnum). Pre taxonomické triedenie platí, ţe vyšší taxonomický stupeň
musí mať znaky, ktoré sú charakteristické pre všetky niţšie stupne. V ríši húb (Fungi) sa
podľa nomenklatúry rozlišujú základné taxonomické kategórie ako oddelenie (lat. divisio) s
koncovkou -mycota, trieda (lat. classis) s koncovkou -mycetes, rad (lat. ordo) s koncovkou ales, čeľaď (lat. familia) s koncovkou -aceae. Čeľaď pozostáva z rodov (lat. genus) a ten
obsahuje jednotlivé druhy. Druh (lat. species) je najniţším základným taxónom, ktorý
zdruţuje indivíduá s najväčšou podobnosťou. Názov druhu je vţdy binominálny. Pozostáva z
rodového a druhového mena huby. Taxonomicky niţšie jednotky neţ druh sú poddruh (lat.
subspecies), odroda (lat. varietas) a formy (lat. forma). Ríša húb je rozdelená do 6 základných
oddelení,

Myxomycota,

Chytridiomycota,

Oomycota,

Zygomycota,

Ascomycota,

Basidiomycota.
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Oddelenie Chytridiomycota
Druhy sa hojne vyskytujú vo vodách (sladkých i slaných), ale aj v pôde, rašeline. Ţijú ako
obligátne parazity na iných chytrídiách, cievnatých rastlinách alebo na hmyze, ale aj ako
saprotrofy. Hospodársky význam majú parazity rastlín, napríklad Synchytrium endobioticum,
ktorá spôsobuje rakovinu zemiakov, čo je prísne karanténna choroba a klíčivosť spór je aţ 20
rokov. Physoderma mayidis napáda kukuricu, druhy rodu Olphidium poškodzujú kapustoviny,
Rhizophydium pollinis-pini napáda peľové zrná borovice. Niektoré druhy môţu spôsobovať
ochorenia chladnokrvných zvierat, napríklad obojţivelníkov.

Oddelenie Zygomycota
Do triedy Zygomycetes patria predovšetkým saprotrofné formy ţijúce v pôde na odumretých
zvyškoch organického materiálu rastlinného, ale aj ţivočíšneho pôvodu (Absidia
cylindrospora var. cylindrospora, Mucor hiemalis, Mortierella sp.). Niektorí zástupcovia ţijú
výlučne na hmyze (Pilobolus cyistallinus), na prezretom ovocí (Rhizopus stolonifer var.
stolonifer, Mucor wosnessenskii) a tieţ na rôznych skladovaných potravinách (Rhizopus
stolonifer var. stolonifer). Patogénnych druhov je tu pomerne málo. Absidia je rod vláknitých
mikroskopických húb (rad Mucorales), ktoré sa beţne vyskytujú v prostredí (pôda, rastlinné
zvyšky, potraviny, vzduch). Do organizmu sa dostávajú poranením alebo vdýchnutím
kontaminovaného vzduchu a môţu byť pôvodcami infekcie rán a pľúc. K najvýznamnejším
druhom patrí Absidia corymbifera, nové názvy Mycocladus corymbifer, Lichtheimia
corymbifera. Môţe byť pôvodcom vzácne sa vyskytujúcej koţnej alebo podkoţnej mykózy po
poranení. U človeka a niektorých zvierat môţe vyvolávať ochorenie dýchacích ciest. Absidia
coerulea je moţným pôvodcom infekcie pľúc. Mucor je rod termotolerantných, vláknitých,
neseptovaných húb (rad Mucorales). Druhy tohto rodu sú celosvetovo rozšírené, beţne sa
nachádzajú v prostredí (pôda, vzduch, rastliny, zelenina, ovocie, potraviny). Často sa izolujú
ako laboratórna kontaminácia. Sú pôvodcami koţných, pľúcnych a iných závaţných infekcií,
ktoré sa súborne nazývajú mukormykózy alebo tieţ zygomykózy. Infekcie majú často fatálne
následky. Najznámejšie druhy sú Mucor circinelloides (pôvodca infekcií u zvierat, infekcie u
ľudí vzácne), Mucor hiemalis (pôvodca koţných a podkoţných mykóz u ľudí), Mucor
racemosus (pôvodca ľudských a zvieracích mykóz, vzácne). Rhizopus je rod beţne sa
vyskytujúcich vláknitých húb (rad Mucorales), v pôde, na hnijúcej zelenine a ovocí. Viaceré
druhy môţu byť pôvodcami závaţných, často fatálnych infekcií (mukormykózy/
zygomykózy). K najčastejším druhom podieľajúcich sa na infekciách patrí Rhizopus
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microsporus (pôvodca nekrotických podkoţných infekcií), Rhizopus oryzae (pôvodca
mukormykóz).
Do triedy Trichomycetes patria parazitické formy biologicky viazané na hmyz, mnohonôţky a
článkonoţce, kde ţijú v zaţívacom trakte. Patria sem druhy rodov Harpella, Smittium,
Asellaria, Amoebidium, Enterobryus, Enteropogon.

Oddelenie Ascomycota
Mnoho askomycétnych druhov je xerofilných, často sa nachádzajú na sušených produktoch,
bývajú to tzv. skladové huby alebo patria k termorezistentným hubám. Niektoré z nich
produkujú mykotoxíny.
Do triedy Pneumocystidomycetes patrí druh Pneumocystis jirovecii. Pôvodný názov
Pneumocystis carinii má širšie uplatnenie, kým názov Pneumocystis jirovecii sa pouţíva
výhradne pre druh patogénny pre ľudí. Na rozdiel od iných húb, jeho cytoplazmatická
membrána neobsahuje ergosterol, preto je rezistentná voči antifungálnym látkam, ktoré
inhibujú biosyntézu ergosterolu a chýbajú mu gény, riadiace metabolizmus proteínov. Patrí
medzi tzv. nekultivovateľné huby, je obligátnym parazitom, t.j. vyskytuje sa iba in vivo u
infikovaných jedincov v pľúcnych alveolách. K prenosu dochádza najpravdepodobnejšie
respiračným traktom (kvapôčková infekcia).
Do triedy Saccharomycetes patria askomycétové kvasinky, rad Saccharomycetales s
anamorfným rodom Candida a jeho teleomorfy Clavispora, Debaryomyces, Issatchenkia,
Kluyveromyces, Pichia. Candida je anomorfný rod kvasiniek (Ascomycota). Sú celosvetovo
rozšírené, dobre adaptované na saprofytickú existenciu u človeka. Často kolonizujú sliznicu
respiračného a zaţívacieho traktu, sliznicu vagíny alebo povrch koţe bez toho, aby spôsobili
klinické zmeny. Oportúnne patogénne druhy môţu za určitých podmienok spôsobiť infekcie,
kandidózy. U niektorých druhov sú známe ich pohlavné štádiá (teleomorfy), ktoré patria do
rodov Clavispora, Debaryomyces, Kluyveromyces, Pichia a Yarrowia. Najznámejší
zástupcovia sú Candida albicans, ktorá je celosvetovo najčastejšie izolovaný druh kvasinky.
Jej charakteristickou vlastnosťou je schopnosť germinácie, tvorby tzv. zárodočných klíčnych
hýf, z ktorých môţu vznikať hýfy (in vitro aj in vivo). Hýfy a zárodočné klíčky sa od
blastokonídií (buniek) líšia niektorými povrchovými znakmi, vrátane antigénov steny. Má
veľmi dobrú schopnosť adherovať na povrch slizníc a tieţ na umelé povrchy, kde môţe tvoriť
biofilm. Beţne kolonizuje sliznicu ústnej dutiny, vagíny, najmä však zaţívací trakt, prípadne
koţu, nechty. Za vhodných podmienok a pri zníţenej obranyschopnosti človeka sa
rozmnoţuje, proliferuje a uplatňuje sa pri vzniku endogénnych a exogénnych infekcií. Je
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najčastejším pôvodcom širokej škály kandidóz. Pichia je teleomorfný rod (Ascomycota)
niektorých druhov rodu Candida anamorfný rod). Druhy tohto rodu sa všeobecne povaţujú
za kontaminanty. Niektoré druhy, rovnako ako druhy rodu Candida môţu byť u ľudí so
zníţenou obranyschopnosťou (imunokompromitovaní, predčasne narodené deti) pôvodcami
fungémií a rôznych iných mykóz. Medzi najznámejšie druhy patrí Pichia anomala, Pichia
guilliermondii. Teleomorfa je štádium mikroskopickej huby, kedy sa rozmnoţuje výhradne
pohlavne. Mikroskopické huby majú charakateristický ţivotný cyklus, v rámci ktorého môţu
existovať nezávislé rastové formy s rôznou morfológiou. Pre tento tzv. pleomorfizmus je
typické striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie. Pohlavné (tieţ sexuálne, perfektné,
meiotické) štádium huby sa označuje aj ako teleomorfa, nepohlavné (asexuálne, imperfektné,
mitotické) štádium je anamorfa. Celý organizmus, keď je prítomné pohlavné aj nepohlavné
štádium súčasne, sa nazýva holomorfa. Niektoré huby tvoria v tej istej kultúre viacero
nepohlavných morfologických foriem súčasne alebo sa vyskytujú v rozličných samostatných
morfologických formách tzv. synamorfách. Blastokonídium, týmto názvom sa označuje
kvasinková bunka, ktorá vznikla nepohlavným rozmnoţovaním (pučaním) z pôvodnej bunky,
takto sa rozmnoţuje napr. Candida sp., Cryptococcus sp.. Novovytvorené bunky sa môţu
vyskytovať samostatne alebo zostávajú navzájom spojené a vytvárajú retiazky, tzv.
pseudomycélium.
Do triedy Eurotiomycetes patria vláknité askomycéty, rad Onygenales, rod Arthroderma
(teleomorfa rodu Microsporum a Trichophyton) a rod Ajellomyces (teleomorfa rodu
Blastomyces a Histoplasma). Microsporum je rod vláknitých keratinofilných húb, patria k
dermatofytom (u niektorých druhov sú známe teleomorfy, rod Arhroderma, Ascomycota).
Druhy, ktoré sú prenosné z chorého človeka na zdravého, sa nazývajú antropofilné, druhy
prenosné na človeka z chorých zvierat zoofilné a druhy prenosné na človeka pri kontakte s
pôdou geofilné. Infekcie, ktoré vyvolávajú sa označujú ako mikrospórie. Microsporum canis
je v súčasnosti jeden z najviac rozšírených zoofilných dermatofytov, teleomorfa Arthroderma
otae. Vyvoláva infekcie u mačiek, psov a iných zvierat s koţušinou. Microsporum gypseum,
pôdny druh, teleomorfy Arthroderma gypsea, Arthroderma incurvata. Človek sa infikuje
hlavne pri práci s pôdou. Vstupnou bránou pôvodcu infekcie sú najmä drobné poranenia na
koţi. Microsporum persicolor je zoofilný druh, teleomorfa Arthroderma persicolor.
Vyskytuje sa v pôde, infikuje najmä hlodavce. Trichophyton je rod vláknitých húb,
dermatofytov. Pri niektorých druhoch sú známe teleomorfy, rod Arthroderma. Zahŕňa
antropofilné, zoofilné a geofilné druhy. Patria medzi najčastejších pôvodcov mykóz u ľudí,
najmä vlasov, koţe, nechtov. Trichophyton ajelloi je pôdny druh, zriedkavý pôvodca koţných
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infekcií. Trichophyton interdigitale

je antropofilný druh, teleomorfa Arthroderma

vanbreuseghemii. Trichophyton mentagrophytes je zoofilný druh, pôvodca infekcií koţe u
ľudí a zvierat. Zdrojom infekcie sú infikované zvieratá, najmä hlodavce, morčatá, škrečky,
králiky. Trichophyton rubrum je antropofilný druh, celosvetovo najčastejší pôvodca
dermatofytóz u ľudí. Šíria sa medzi ľuďmi priamo (kontaktom) alebo nepriamo
(kontaminovanými predmetmi). Blastomyces dermatitidis je termálne dimorfná huba
(teleomorfa Ajellomyces dermatitidis). Termálny dimorfizmus, vykazuje kvasinkovú a
vláknitú rastovú formu pri rôznych teplotách. Je pôvodcom blastomykózy, tzv. Chicagská
choroba. Infekcie sa vyskytujú najmä v endemických oblastiach (USA najmä vo vlhkých
lesoch v povodí Mississippi, Ohio, v Kanade). V endemických oblastiach sa uvádza častý
výskyt infekcie u psov. Do organizmu sa huba dostáva najmä inhaláciou prachu, ktorý je
kontaminovaný konídiami (zdrojom je pôda, voda). V pľúcnych alveolách konvertujú na
kvasinkovú, parazitickú formu. Blastomyces vyvoláva zápalovú reakciu aj u zdravých osôb. U
imunitne oslabených jedincov (osoby infikované HIV) začína ako infekcia pľúc, krvnou alebo
lymfatickou cestou sa môţe šíriť na iné miesta v tele, napr. do koţe, do kostí, CNS, brušnej
dutiny. Úmrtnosť pri ťaţkých formách a u neliečených pacientov je veľmi vysoká, aţ 42 %.
Histoplasma capsulatum je vláknitá, tzv. termálne dimorfná huba, teleomorfa Ajellomyces
capsulatum. Vyskytuje sa saprofyticky v truse netopierov, vtákov (škorcov) a v pôde v
mycéliovej forme, ktorá je však pre človeka a rôzne zvieratá virulentná, schopná vyvolať
infekciu. Patrí medzi tzv. primárne patogénne huby. Do organizmu sa dostáva vdychovaním
kontaminovaného prachu. V pľúcnych makrofágoch sa intraceluláne mení v drobnobunkovú
kvasinkovú formu. Je pôvodcom tzv. americkej histoplazmózy, ktorá je rozšírená takmer na
všetkých kontinentoch. Do radu Eurotiales patria rody Emericella, Eurotium, Neosartoria
(teleomorfy rodu Aspergillus) a teleomorfy rodu Penicillium. Rod Aspergillus s druhmi
Aspergillus flavus, kozmopolit izolovaný zo širokej škály substrátov, aj morská voda. Druh
produkuje širokú škálu enzýmov (maltáza, keratináza, lipáza, proteáza a pod.), tieţ aflatoxíny
(B1 a B2), kys. cyklopiazónovú, kójovú a aspergilovú. Môţe spôsobiť infekciu očí, uší a
niekedy aj pľúc a srdca. Aspergillus fumigatus je termotolerantný druh. Je to kozmopolit častý
v bytovom prachu, vo vzduchu vnútorných priestorov, v rôznych typoch pôd, na
rozkladajúcom sa rastlinnom materiáli, degraduje aj PVC. Produkuje rôzne organické
kyseliny a enzýmy vrátane proteáz. Zo sekundárnych metabolitov produkuje gliotoxín, kys.
kójovú, fumigatín, fumigacín. V ľudskom organizme vyvoláva mykózy, najmä u
imunokompromitovaných a HIV pozitívnych pacientov, vyvoláva alergie typu I a aspergilózy
dýchacieho aparátu. Kozmopolitný druh Aspergillus niger je častý v bytovom prachu, v pôde.
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Produkuje širokú škálu sekundárnych metabolitov, z ktorých malformín C a niektoré nafto-γchinóny pôsobia toxicky. Z priemyselného hľadiska je tento druh dôleţitý v odpadovom
hospodárstve, najmä pre schopnosť degradovať plastické látky, celulózu a schopnosť
biosorbcie ťaţkých kovov. U ľudí vyvoláva otomykózy, t.j. ochorenie uší, priedušiek a
pridruţuje sa tieţ k TBC. Aspergillus je rod vláknitých septovaných húb. Druhy sú beţne
rozšírené v prírode, výskyt je kozmopolitný (v pôde, prachu, vo vzduchu, v semenách, na
plodoch, na potravinách). Kontaminujú materiály v interiéroch, ale napr. aj povrch koţe.
Mnohé druhy sú u ľudí pôvodcami infekcií, ktoré sa označujú ako aspergilózy. Niektoré
druhy sú producentmi toxínov (mykotoxínov), ktoré sú príčinami ochorení, mykotoxikózy.
Aspergillus deflectus býva izolovaný z pôdy v tropických a v subtropických oblastiach.
Uvádza sa jeho účasť pri alergických prejavoch, vzácne ako pôvodca infekcií u ľudí a psov.
Aspergillus flavus, teleomorfa rod Petromyces, toxické kmene produkujú aflatoxín, ktorý má
karcinogénne účinky a spôsobuje hepatotoxikózu. Rizikovými potravinami sú semená obilnín,
všetky druhy orechov, fazuľa, hrach, kukurica, múka. Aspergillus fumigatus, teleomorfa
Neosartorya, je najčastejšie izolovaný druh pri infekciách dolných dýchacích ciest.
Aspergillus niger ako patogén izolovaný najmä z výterov ucha. Môţe kolonizovať sliznice
dýchacích ciest po inhalácii kontaminovaného vzduchu a môţe sa tak uplatniť aj ako pôvodca
alergických zápalov priedušiek. Aspergillus terreus, teleomorfa rod Fennellia, častý druh
kontaminujúci prostredie, kde sa skladujú potraviny. Pôvodca povrchových infekcií, ale aj
ťaţkých invazívnych infekcií u imunokompromitovaných pacientov. Pri raste uvoľňuje aj
toxické metabolity, ktoré napádajú bunky imunitného systému (neutrofily), čo ešte prispieva k
šíreniu infekcie. V porovnaní s inými druhmi tohto rodu je zníţene citlivý na amfotericín B,
preto infekcie ním spôsobené sa spájajú s vyššou úmrtnosťou. Aspergillus versicolor je
potenciálnym producentom sterigmatocystínu (mykotoxín), častý v plesnivých obytných
priestoroch. Rod Penicillium s druhom Penicillium expansum je kozmopolitný druh, veľmi
častý v domácnostiach vo vzduchu a v bytovom prachu. Z mykotoxínov produkuje patulín,
citrinín, ktorý má nefrotoxický účinok, chetoglobozín C a roquefortín. Druh utilizuje pektín,
celulózu a v archívoch papier. Penicillium je rod vláknitých húb prítomných ubikvitne vo
vonkajšom prostredí (pôda, voda, vzduch), ale aj v interiéroch. Podieľajú sa na kazení ovocia,
potravín a hotových jedál. Často saprofyticky kontaminujú povrch koţe, nechty, dýchacie
cesty a s potravou prenikajú do zaţívacieho traktu. Viaceré druhy sú producentmi
mykotoxínov. U pracovníkov pri výrobe „plesňových“ syrov môţu byť niektoré druhy
pôvodcami alergických pľúcnych ochorení. Penicillium marneffei, teplotne dimorfná huba.
Vyskytuje sa endemicky u tzv. bambusových krýs. Do prostredia (pôda, vzduch) sa dostáva
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po ich uhynutí. Vstupnou bránou infekcií u ľudí je respiračný trakt. U pacientov s poruchou
imunity môţe vyvolať veľmi závaţnú pľúcnu infekciu. Neliečená sa hematogénne šíri (pečeň,
koţa) a často končí fatálne. Ak sa izoluje z krvi, je väčšinou povaţovaná za marker HIV.
Huba je nebezpečná aj pre laboratórnych pracovníkov. Uvádzajú sa infekcie koţe pri
manipulácii s kultúrou huby (ak je poranená koţa). Pri rozprášení konídií do ovzdušia existuje
riziko vzniku pľúcnej peniciliózy.
Do triedy Sordariomycetes patrí rad Hypocreales s rodmi Gibberella a Nectria (teleomorfy
rodu Fusarium), rad Microascales s rodom Pseudallescheria (teleomorfa rodu Scedosporium)
a rad Chaetothyriales s rodmi Cladophialophora, Exophiala. Fusarium je rod vláknitých húb,
ich teleomorfy patria do rodov Gibberella, Nectria. Beţne sa vyskytujú vo vonkajšom
prostredí (pôdne saprofyty, parazity rastlín, najmä tráv a obilnín, ale aj vo vzduchu a prachu).
Bývajú tieţ izolované z nemocničných rozvodov a z pôdy črepníkových rastlín (riziko
nozokomiálnych nákaz). Môţu byť pôvodcami širokého spektra infekcií, fuzarióz. Môţu byť
pôvodcami infekcie koţe a keratitídy (po poranení, ale veľmi rizikové je aj pouţívanie
kontaktných šošoviek, ak nie sú dodrţiavané odporúčania pre ich pouţívanie). Fuzáriá majú
tieţ schopnosť adherovať na umelé povrchy (katétre, kontaktné šošovky) a prostredníctvom
nich vyvolať infekciu. Najčastejšou vstupnou bránou infekcie sú poranenia, popáleniny,
cudzie telesá, expozícia kontaminovanému vzduchu alebo vode. Viaceré druhy produkujú
mykotoxíny. Fusarium solani je najčastejší pôvodca infekcií u ľudí aj zvierat, spôsobuje
keratitídy, infekcie koţe a rán (napr. po popálení). Fusarium verticilloides je pôvodcom
hlbokých ľudských mykóz. Scedosporium je rod mitospórických vláknitých húb, teleomorfa
rod Pseudallescheria. Ubikvitne rozšírené, v pôde, v zahnívajúcich organických zvyškoch,
kaloch, bahne. Môţe sa vyskytovať na rastlinách, v ovzduší, na filtroch klimatizačných
zariadení, v znečistených povrchových vodách. Oportúnne patogénne druhy sa príleţitostne
uplatňujú ako pôvodcovia humánnych infekcií. Scedosporium apiospermum, teleomorfa
Pseudoallescheria apiosperma je pôvodcom zápalov zvukovodu a stredného ucha (po kúpaní
v kontaminovaných prírodných nádrţiach), infekcií očí, koţe, podkoţia. Môţe byť pôvodcom
pneumónií a mozgových infekcií. Mimoriadny nárast týchto mykóz bol zaznamenaný po
prírodných

katastrofách,

ako

je

zemetrasenie,

tajfún.

Systémové

infekcie

u

imunokompromitovaných, ale aj zdravých jedincov bez liečby, končia často fatálne. Pokiaľ
huba kolonizuje dýchacie cesty, môţe byť pôvodcom alergickej reakcie. Scedosporium
prolificans je moţný pôvodca infekcií koţe a podkoţia po poranení. Má afinitu k chrupavke a
ku kĺbom. Významným rizikovým faktorom pre vznik infekcie sú stavebné práce a zvýšená
prašnosť v blízkosti imunokompromitovaného pacienta.

Cladophialophora

je rod
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mitospórických a tmavopigmentovaných vláknitých húb. Vyskytujú sa vo vonkajšom
prostredí, najmä v pôde, ale aj na srsti psov. U jedincov so zníţenou obranyschopnosťou
môţu byť pôvodcami koţných, ale aj ţivot ohrozujúcich orgánových, systémových infekcií.
Cladophialophora bantiana môţe byť u imunokompromitovaných pacientov pôvodcom
abscesov mozgu. K infekcii dochádza najčastejšie po inhalácii kontaminovaného vzduchu, ale
aj po diseminácii z primárneho loţiska. Exophiala je rod tmavopigmentovaných vláknitých
húb. Sú označované aj ako tzv. čierne kvasinky, pre iniciálny kvasinkám podobný rast na
ţivných médiách. Vyskytujú sa beţne v prírode (pôda, rastliny, rozpadajúca sa drevná hmota,
odpadové potrubia, voda). U ľudí môţu byť pôvodcami koţných, ale aj závaţných
orgánových a systémových infekcií. Najznámejšími druhmi sú Exophiala bergeri a Exophiala
dermatitidis.
Do pomocného pododdelenia „Mitospórické, konídiálne huby“ patrí pomocná trieda
Blastomycetes a pomocná trieda Hyphomycetes. Medzi najznámejších predstaviteľov z čeľade
Moniliaceae patria druhy rodu Acremonium, napr. Acremonium murorum, ktorý má
kozmopolitné rozšírenie s častým výskytom v rôznych typoch pôd, v rizosfére mnohých
rastlín, na rozkladajúcom sa organickom materiáli. Acremonium je rod vláknitých húb,
teleomorfy rodov Nectria, Emerocellopsis a Thielavia. Vyskytujú sa ako saprofyty v pôde a
na odumretých rastlinách. Do organizmu sa dostávajú najčastejšie pri poranení a pri práci s
kontaminovanou pôdou a sú pôvodcami infekcií nechtov, koţe a očí. U pacientov s ťaţkým
základným ochorením je infekcia často asociovaná s pľúcnou ventiláciou a výmenou katétrov,
u narkomanov s aplikáciou drogy. U týchto jedincov môţu byť pôvodcami fungémií a
ťaţkých infekcií. Rod Trichoderma má kozmopolitné zastúpenie a širokú škálu druhov.
Trichoderma viride sa vyskytuje v rôznych geografických regiónoch. Podukuje celulázy,
hemicelulázy, antihubové a antibakteriálne ATB. Vyskytuje sa v pôde, na odumretom
organickom materiáli, vo vzduchu a v bytovom prachu. Produkuje širokú škálu sekundárnych
metabolitov, napr. pachybazín, chryzofanol, emodín, trichodermín, trichotoxín A. Spôsobuje
alergie typu I. Trichoderma je rod vláknitých húb, teleomorfa Hypocrea. V prevaţnej väčšine
ide o saprofyty vyskytujúce sa v pôde, na koreňoch obilovín a na dreve. Príleţitostne sú
patogénne pre človeka. U imunokompromitovaných jedincov môţu byť pôvodcami
závaţných infekcií pľúc. Trichoderma viride. Rod Botrytis s druhom Botrytis cinerea je
kozmopolit v rôznych pôdnych typoch, na rastlinách a na ovocí. Je to veľmi výdatný
producent pektinolytických enzýmov, ktoré sú aktívne pri nízkych hodnotách pH.
Pektinolytická aktivita spolu so schopnosťou rozkladať glukózu, celulózu a kutín umoţňuje
druhu vo veľmi krátkej dobe znehodnotiť napr. plný košík jahôd. U ľudí pracujúcich v
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skleníkoch spôsobuje alergickú astmu. Rod Paecilomyces s druhom Paecilomyces variotii je
termotolerantný aţ termofilný druh izolovaný zo vzduchu a prachu, veľmi častý v teplých a
vlhkých oblastiach. Produkuje ferirubín, viriditoxín, variotín a fuzigén, ktorý má antifungálny
účinok. Druh znehodnocuje potraviny, napr. ovocné dţúsy, cereálie, ale aj papier, jutu, PVC,
stavebné aj úţitkové drevo. Z atypických substrátov atakuje očné šošovky, koţu, fotografický
papier a tabak do cigár. Je to oportunistický patogén spôsobujúci alergie a mykózy.
Paecilomyces je rod vláknitých húb beţne sa nachádzajúci v pôde a na rozkladajúcich sa
rastlinných zvyškoch. Kontaminujú rôzne materiály, vrátane potravín, kozmetických
prípravkov a roztokov. Do organizmu sa dostávajú pri poranení, chirurgických zákrokoch,
dialýze,

prostredníctvom

kontaminovaných

kontaktných

šošoviek,

vdýchnutím.

U

imunokompromitovaných môţu byť pôvodcami širokej škály mykóz. Paecilomyces lilacinus
často okrem pôdy, prachu, vzduchu a rastlín kontaminuje aj vysoko viskózne kvapaliny i
soľné, pôvodne sterilné roztoky (fyziologický roztok, roztoky na riedenie cytostatík, roztoky
na odkladanie kontaktných šošoviek) najmä pri opakovanom otváraní nádobky. Existuje
mimoriadne vysoké riziko orgánových a systémových infekcií. Paecilomyces variotii je
pôvodca zápalov stredného ucha a vonkajšieho zvukovodu, infekcií mäkkých tkanív. Môţe
spôsobiť fungémie v súvislosti s CVK, systémové infekcie u imunitne oslabených pacientov.
Medzi významných zástupcov z čeľade Dematiaceae patria Aureobasidium s druhom A.
pullulans, tzv. čierna kvasinka. Medzi atopickými pacientami spôsobuje alergie. Alternaria s
druhmi A. alternata, A. tenuissima, A. chartarum, spolu s druhmi rodu Cladosporium
vyvolávajú astmu. Aureobasidium pullulans je tzv. čierna kvasinka (Ascomycota),
mimoriadne tolerantná voči extrémnym podmienkam v prostredí. Beţne sa vyskytuje ako
saprofyt na dreve, na povrchoch listov (je aj fytopatogénna), na zrelom ovocí, na stenách
vínnych pivníc, kúpeľní, odpadového potrubia. U imunitne oslabených jedincov môţe byť
pôvodcom koţnej feohýfomykózy a keratitídy po traume a tieţ pôvodcom alergickej
alveolitídy. Alternaria je rod tmavopigmentovaných vláknitých húb (Ascomycota). Sú známe
ako huby patogénne pre rastliny. Vyskytujú sa beţne v prostredí (vzduch, pôda, voda,
odumreté rastlinné materiály). Do organizmu sa dostávajú najčastejšie vzduchom a
poranením. Závaţné formy infekcie, najmä u ľudí so zníţenou obranyschopnosťou bývajú
často spojené s pľúcnou ventiláciou a dialýzou. Pri dlhodobom pobyte v kontaminovanom
prostredí pôsobia aj ako alergény. Najvýznamnejším druhom je Alternaria altenata. Medzi
významných zástupcov z čeľade Stilbaceae patrí rod Doratomyces s druhom Doratomyces
stemonitis, ktorý sa vyskytuje ako hojný saprofyt na rastlinných zvyškoch, v humuse a na
rastlinách čiastočne ponorených do vody. Toleruje prostredie ťaţkých kovov a toxických
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prvkov (napr. arzén). Medzi najvýznamných zástupcov z čeľade Tuberculariaceae patrí
väčšina fuzárií, ktoré patria k pôdnym hubám s celosvetovým rozšírením, niektoré sú
fytopatogénne, spôsobujú hnilobu koreňov, stoniek alebo plodov, prípadne vädnutie rastlín.
Niektoré druhy sú patogénne pre človeka a zvieratá, alebo spôsobujú kazenie uskladneného
materiálu a sú významnými producentmi mykotoxínov. Druhová identifikácia je veľmi
náročná. Do pomocnej triedy Coelomycetes zaraďujeme fytopatogénne huby, ktoré vytvárajú
tzv. acervuly a pyknidy. Pyknida je útvar ponorený v substráte, napr. v liste a acervulus je
útvar vytvorený na jeho povrchu. Patrí sem aj pomocná trieda Agonomycetes.

Oddelenie Basidiomycota
Väčšinou do tohto oddelenia patria klobúkaté huby, nie huby mikroskopické, z tých sú
významné napr. kvasinky Cryptococcus sp. spôsobujúce ochorenia pľúc, CNS. Cryptococcus
je rod bazídiomycétnych kvasiniek. Beţne sa vyskytujú v pôde, v prachu, na rastlinách, v
zaţívacom trakte zvierat, vtákov a hmyzu (častým rezervoárom a zdrojom infekcie je práve
vtáčí, najmä holubí trus). Niektoré druhy sú patogénne pre človeka. Môţu byť pôvodcami
menej závaţných, aţ ţivot ohrozujúcich infekcií, ktoré označuje ako kryptokokóza.
Cryptococcus neoformans, teleomorfa Filobasidiella neoformans.
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2 MIKROBIOLÓGIA A ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
Mikroorganizmy nachádzajúce sa v ţivotnom prostredí všeobecne pozostávajú z baktérií
(vrátane aktinomycét), archaea, vláknitých húb, protozoa, rias a vírusov. Prirodzené
mikroorganizmy v jednotlivých zloţkách ţivotného prostredia, teda v pôde, vo vode a vo
vzduchu, sú charakterizované schopnosťou prispôsobiť sa rôznym environmentálnym
podmienkam, ako je teplota, redoxný potenciál, pH a tlak. Toto ich odlišuje od
mikroorganizmov nachádzajúcich sa v ľudskom tele, ktoré existujú v menej premenlivých
podmienkach, a ktoré normálne nie sú schopné preţiť ak preniknú do ţivotného prostredia.
Mikrobiálne bunky sú tieţ schopné existovať v oligotrofných podmienkach (nedostatok
ţivín),

v podstate

ţijúce

v

podmienkach

hladovania.

Tieto

vlastnosti

umoţňujú

mikroorganizmom existovať v kaţdom ekosystéme, vrátane púští, dţunglí a dokonca aj
arktických oblastí.
Všade na Zemi sa vyskytujú mikroorganizmy v dostatočných mnoţstvách, dokonca aj vo
vnútri našich tiel. Prekvapujúco, dospelé ľudské telo obsahuje 10-krát viac mikrobiálnych
buniek ako svojich vlastných, obsahuje pribliţne 1,25 kg mikroorganizmov. Baktérie sa
nachádzajú po celej našej koţi, na ústach, v nose a v kaţdej časti nášho vnútra, čiastočne v
gastrointestinálnom trakte. Mimo nás sa mikroorganizmy, vrátane vírusov, baktérií,
vláknitých húb a protozoa nachádzajú v kaţdej zloţke ţivotného prostredia, teda v pôde, vo
vode a vo vzduchu, od zmrznutých arktických regiónov po horúce trópy. Environmentálnu
mikrobiológiu definujeme ako štúdium mikroorganizmov nachádzajúcich sa vo všetkých
biotopoch zeme s ich prospešným dopadom na ľudské zdravie. Ako taká, zahŕňa
environmentálna mikrobiológia účinok a dopad mikroorganizmov na ľudské aktivity, či uţ
priamo alebo nepriamo.
Environmentálna mikrobiológia je príbuzná, ale súčasne rozdielna od mikrobiálnej ekológie,
ktorá sa zameriava interakciami mikroorganizmov v ţivotnom prostredí. Základným
rozdielom medzi týmito dvoma disciplínami je skutočnosť, ţe environmentálna mikrobiológia
je aplikovaná oblasť, v ktorej sa vedci snaţia aplikovaným výskumom predchádzať
kontamináciám v ţivotnom prostredí a prospievať tak spoločnosti. Environmentálna
mikrobiológia je súčasne spojená s mnohými ďalšími disciplínami (obrázok 3).
Aj keď je štúdium mikrobiálnych patogénov zahrnuté v klinickej mikrobiológii, bol to práve
objav patogénnych mikroorganizmov v ţivotnom prostredí, ktoré vnikli do ľudského tela, čo
viedlo v začiatok éry environmentálnej mikrobiológie. Tieto základy boli poloţené prácou
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Louisa Pasteuera a Roberta Kocha, ktorí vyvinuli teóriu vzniku ochorenia pôsobením baktérií
v roku 1870. V rozvinutých krajinách aplikácia environmentálnych štúdií v súvislosti s pitnou
vodou a úpravou odpadovej vody dramaticky zredukovala ochorenia spôsobené baktériami.
Avšak iné mikrobiálne častice, ako vírusy a prvoky, ktoré sú viac odolnejšie voči dezinfekcii
neţ enterobaktérie stále spôsobujú značné problémy, čo má za následok pokračovanie a vývoj
nových opatrení a prostriedkov v oblasti environmentálnej mikrobiológie na kvalitu vody. Je
odhadovaných 20 miliónov prípadov ochorení za rok v súvislosti s kontaminovanou pitnou
vodou. Najväčšie prepuknutie ochorení v USA nastalo v roku 1993, keď viac neţ 400 tisíc
ľudí ochorelo a pribliţne 100 zomrelo v Milwaukee v štáte Wisconsin vplyvom protozoa
Cryptosporidium. V rozvojových krajinách nedostatočná sanitácia vyplývajúca z nedostatku
úpravy pitných vôd a odpadových vôd stále má za následok milión úmrtí ročne.

Obrázok 3 Environmentálna mikrobiológia a jej prepojenie s inými disciplínami
Do polovice 20 storočia boli priemyselné chemikálie v USA pravidelne zneškodňované
vylievaním do kanalizačných stôk, pôd, riek a oceánov bez ohľadu na znečistenie, ktoré to
spôsobovalo s nepriaznivými dopadmi na ľudské zdravie a ţivotné prostredie. Toto sa
zmenilo v roku 1960, kedy vzniklo environmentálne hnutie a nové pole štúdia, známe ako
bioremediácia. Mnoţstvo chemikálií (uhľovodíky, chlórované rozpúšťadlá a väčšina
pesticídov) vypustených do ţivotného prostredia bez ohľadu na následky ukázalo, ţe môţu
byť potenciálne degradované heterotrofnými mikroorganizmami, vrátane baktérií a vláknitých
húb. Bioremediácia môţe byť definovaná ako schopnosť určitých biomolekúl alebo typov
49

biomás viazať a zakoncentrovávať vybrané ióny alebo ostatné molekuly prítomné vo vodných
roztokoch. Bioremediácia pouţitím mikroorganizmov ukazuje veľký potenciál pre budúci
vývoj z hľadiska jej kompatibility so ţivotným prostredím a moţnou ekonomickou výhodou.
Široká škála mikroorganizmov, vrátane baktérií, húb, kvasiniek a rias môţe slúţiť ako
biologicky aktívne metylátory, ktoré sú schopné prinajmenšom modifikovať toxické druhy.
Mnoţstvo mikrobiálnych detoxifikačných procesov zahŕňa efflux alebo vylúčenie kovových
iónov z bunky, čo môţe viesť v niektorých prípadoch k lokálnej vysokej koncentrácii kovov
na povrchu buniek.
Ţivot na Zemi závisí od biogeochemických cyklov, ktoré sú mikrobiálne poháňané.
Napríklad, CO2 je odstraňované z atmosféry počas fotosyntézy aj rastlinami, aj
fotosyntetizujúcimi mikroorganizmami. Výsledok tohto procesu je, ţe CO2 je premenené na
stavebné prvky z organického uhlíka, ako rastlinná a mikrobiálna biomasa, čo v konečnom
dôsledku vedie k tvorbe organickej hmoty. Našťastie, táto organická hmota je napokon
degradovaná mikroorganizmami pomocou respiračných procesov, ktoré znovu uvoľnia CO2
do atmosféry. Bez mikrobiálnej respirácie by sa veľké mnoţstvo organickej hmoty
akumulovalo. Podobné biogeochemické procesy existujú pre všetky ostatné prvky a sú tak
isto poháňané mikroorganizmami. Všetok ţivot na Zemi je závislý od týchto
biogeochemických cyklov. Naviac môţu tieto cykly prospievať ľudských činnostiam, ako v
prípade remediácie organických a kovových polutantov, alebo naopak škodiť ako v prípade
tvorby oxidu dusného, ktorý môţe zmešovať zemskú ozónovú vrstvu.
Ľudia sú akýmsi cieľom patogénnych mikroorganizmov, ktoré môţu byť vírusové,
bakteriálne alebo protozoálne. Rovnako aj spôsob expozície patogénnym mikroorganizmom
sa môţe líšiť, môţe byť prostredníctvom poţitia alebo vdýchnutia kontaminovanej potravy,
vody alebo vzduchu alebo z kontaktu so zemou či kontaminovanými predmetmi. Infekcie
spôsobené mikrobiálnymi patogénmi môţu byť mierne, závaţné aţ smrteľné. V extrémnych
prípadoch môţe dôjsť k pandémii ako v rokoch 1918 aţ 1919, kedy došlo k chrípkovej
pandémii, ktorá sa rozšírila do celého sveta a zabila viac ľudí neţ zomrelo počas prvej
svetovej vojny. Celkovo kaţdá osoba na zemi prekonala určitú formu infekcie a kaţdé miesto
na zemi môţe byť zdrojom infekcie.
Hoci, mnoho mikroorganizmov je patogénnych pre ľudí, mnoţstvo ostatných poskytuje
truhlicu pokladov v podobe prírodných produktov, kľúčových pre udrţanie alebo zlepšovanie
ľudského zdravia. Prvými takýmito zlúčeninami, objavenými, boli antibiotiká. Antibiotiká sú
zlúčeniny produkované environmentálnymi mikroorganizmami, ktoré inaktivujú alebo
inhibujú ostatné mikroorganizmy. Prvým objaveným antibiotikom bol penicilín izolovaný z
50

pôdnej huby Penicillium Alexandrom Flemingom v roku 1929. Neskôr Selman Waksman
objavil streptomycín v roku 1943, bol to úspech, vďaka ktorému získal Nobelovu cenu. Toto
antibiotikum bolo izolované z pôdnej baktérie Streptomyces griseus a odvtedy boli pôdne
aktinomycéty povaţované za prvotný zdroj antibiotík. Okrem baktérií, aj mikromycéty sú
zdrojom prírodných produktov, ktoré napomáhajú ľudskému zdraviu. Konkrétne endofyty
obývajúce rastlinné korene bez patogénnych účinkov, sú bohatým zdrojom nových antibiotík,
antimykotík, látok potláčajúcich imunitu a protinádorových látok.
Mikroorganizmy ţivotného prostredia taktieţ ovplyvňujú kvalitu vody, ktorú pijeme, priamo
alebo nepriamo. Priame nepriaznivé účinky môţu zahŕňať kontamináciu povrchovej alebo
podzemnej vody s patogénnymi mikroorganizmami. Mikróby môţu taktieţ zhoršiť chemickú
kontamináciu vody ako napríklad v prípade arzénu. Špecificky, niektoré pôdne mikróby
utilizujú arzeničnan ako konečný akceptor elektrónov v anaeróbnych podmienkach, čím
premieňajú arzeničné soli (As5+) na arzenité (As3+), ktoré sú toxickejším a pohyblivejším
druhom s vyššou pravdepodobnosťou kontaminácie podzemnej vody. Na druhej strane
mikróby môţu taktieţ nepriamo chrániť kvalitu vody, napríklad pomocou odstraňovania
toxických organických látok v kritickej zóne, čo chráni podzemnú vodu.
Pôda je základnou zloţkou v produkcii potravín, keďţe obrovská časť potravín pestovaná pre
ľudskú spotrebu je získaná z pôdy. Pôda v tesnej blízkosti rastlinných koreňov sa nazýva
rizosféra, obsahuje veľký počet pôdnych mikroorganizmov nepostrádateľných pre rast
rastliny. Bez organizmov rizosféry je rast rastliny výrazne potlačený, keďţe prospešné
mikróby zvyšujú príjem nutrientov. Naviac, špecifická pôdna baktéria známa ako Rhizobia
fixuje atmosférický dusík do amoniaku pre strukoviny, a mykorízne huby zvyšujú príjem
fosforu pre rastlinu. Negatívne účinky mikroorganizmov na to, čo jeme zahŕňajú
kontamináciu s patogénnymi vírusmi a mikrobiálnymi toxínmi.
Mikróby môţu byť rozptýlené v aerosóloch vplyvom prírodných dejov alebo ľudských
činností. Ľudia ovplyvňujú prenos mikróbov v aerosóloch prostredníctvom rôznych činností
vrátane, napríklad aplikácie odpadov v pôde. Pouţitie chladiacich veţí a horúcich spŕch
taktieţ vytvára cestu pre vystavenie človeka baktériám Legionella v aerosóloch, čo môţe
vyústiť v ţivot ohrozujúce infekcie. S viac ako 80 % nášho času stráveného vo vnútorných
priestoroch, kvalita vzduchu v tomto prostredí môţe mať za následok syndróm chorej budovy
a záchvaty astmy. Alergény mikrobiálneho pôvodu sú taktieţ prenášané do a cez vzduch.
Mykotoxíny produkované pôdnymi fungálnymi mikroorganizmami vrátane Apergillus,
Alternaria, Fusarium a Penicillium môţu spôsobovať rôzne zdravotné problémy. Napríklad
aflatoxín produkovaný vláknitou hubou Aspergillus flavus je karcinogén.
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3 EKOLÓGIA MIKROORGANIZMOV
Ekológia mikroorganizmov sa zaoberá vzájomnými vzťahmi a zákonitosťami medzi
mikroorganizmami navzájom a ich prirodzeným prostredím. Ekosystém predstavuje súbor
všetkých organizmov ţijúcich na určitom mieste a ich prirodzeného prostredia. Ekosystém
svojou špecifickou štruktúrou zabezpečuje v určitom priestore a čase premenu energie
a kolobeh látok pomocou autoregulačných trofických mechanizmov. Ekosystém má svoju
štruktúru a funkciu, obsahuje biotickú zloţku, do ktorej zahŕňame organizmy pôsobiace ako
producenty, konzumenty a dekompozítori (spoločenstvá, napríklad mikrobiálne) a abiotickú
zloţku (chemické a fyzikálne podmienky). Spoločenstvo je súbor druhov, ktoré sa vyskytujú
v rovnakom čase na rovnakom území. Je tvorené populáciami, teda skupinou jedincov
jedného druhu obývajúcich určité prostredie. Mikroorganizmy nachádzame v ekosystéme
prakticky všade, teda vo vode aj vzduchu, ale základným ţivotným biotopom (tzv. nikou)
mikroorganizmov je pôda. Jednotlivé skupiny organizmov biotickej zloţky ekosystému sú na
seba viazané ako na zdroj výţivy a energie, preto je moţné hovoriť o potravinovom reťazci
v ekosystémoch. Kaţdý organizmus má vymedzené (svoje)

miesto a funkciu pri

zabezpečovaní kolobehu látok a premene energie.
Producenty sú autotrofné organizmy, ktoré sú schopné z anorganických zlúčenín vytvárať
organické látky, tzv. primárna produkcia biomasy. Do tejto skupiny organizmov patria
niektoré mikroorganizmy (sinice, riasy, chemoautotrofné baktérie), ale rozhodujúcu úlohu tu
zohrávajú najmä zelené rastliny, ktoré prostredníctvom procesu fotosyntézy zaisťujú pre seba
aj pre heterotrofné konzumenty a dekompozítory energeticky bohatú potravu. Zelené rastliny
majú teda kľúčové postavenie v ekosystéme, pretoţe iba ony sú schopné premieňať svetelnú
energiu na chemickú, vyuţiteľnú ďalšími organizmami vrátane človeka.
Konzumenty sú heterotrofné organizmy, patriace najmä do ţivočíšnej ríše. Ţijú v ekosystéme
buď trvalo alebo migrujú z ekosystému do ekosystému. Patria sem bylinoţravce, mäsoţravce
a všeţravce.

3.1 Mikroorganizmy – chemické zloţenie
Kaţdá ţivá hmota, od jednoduchých foriem po zloţité, je zloţená z rovnakých chemických
prvkov. Na chemickej stavbe buniek a bunkových organel sa podieľa pribliţne 20 prvkov,
ktoré podľa zastúpenia moţno rozdeliť na primárne, sekundárne a stopové prvky. Medzi
primárne prvky, čiţe makroelementy patria uhlík, dusík, fosfor, síra, kyslík a vodík, ktoré
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tvoria 99% ţivej hmoty. Vyskytujú sa najčastejšie a patria medzi univerzálne zloţky
stavebných jednotiek všetkých buniek. Sú to tzv. biogénne prvky. Medzi sekundárne prvky,
čiţe mikroelementy patria draslík, magnézium, chlór, ţelezo, vápnik, sodík, meď, mangán
a zinok, ktoré sú potrebné k realizácii fyzikálnych procesov v bunke, ako je napr. permeabilita
a viskozita. Ich podiel na tvorbe ţivej hmoty je menší ako 1%. Obidve skupiny prvkov sa
nachádzajú vo všetkých ţivých bunkách. Medzi stopové prvky, čiţe ultramikroelementy
patria molybdén, bór, bróm, kobalt, titán, vanád, striebro, zlato a ďalšie. Sú to prvky potrebné
pri enzymatických reakciách, kde pôsobia ako kofaktory. Nevyskytujú sa pravidelne vo
všetkých bunkách, t. j. ich zastúpenie je variabilné a ich podiel na ţivej hmote je menší ako
0,001%.
Na látkovom zloţení mikroorganizmov sa podieľajú anorganické zlúčeniny, ako sú voda,
popoloviny a plyny a organické zlúčeniny, ako nízkomolekulové a vysokomolekulové látky.
Medzi nízkomolekulové látky patria sacharidy, lipidy, aminokyseliny, peptidy, purínové
a pyrimidínové bázy, koenzýmy, vitamíny, hormóny, aromatické zlúčeniny, terpény
a alkaloidy a medzi vysokomolekulové biopolyméry patria polysacharidy, bielkoviny,
enzýmy a nukleové kyseliny.
Voda je základným prostredím pre väčšinu mikroorganizmov. Na stavbe mikrobiálneho tela
sa podieľa od 75 do 90%, t. j. tvorí hlavný podiel biomasy ţijúcich buniek. Prvoky a riasy
obsahujú aţ 90% vody, mikroskopické huby 84–88%, baktérie 80%, kvasinky od 68 do 76%.
Spóry obsahujú vody najmenej, a to od 40 do 60%. V mikroorganizmoch sa nachádza voda
voľná aj viazaná. Vo voľnej vode sú rozpustené koloidné a kryštalické substancie a z
mikroorganizmov ju môţeme odstrániť bez poškodenia buniek. Voda viazaná predstavuje len
3–6% z celkového obsahu a bez poškodenia buniek ju odstrániť nemôţeme. Poznáme však
tzv. lyofilizáciu, čo je odstránenie vody zo zamrznutých látok alebo produktov. V
mikrobiológii sa lyofilizácia pouţíva na uchovávanie kultúr mikroorganizmov uţ od roku
1941 a je zaloţená na príprave vhodnej suspenzie mikroorganizmov vo vhodnom prostredí.
Suspenzia sa v malých skúmavkách zmrazí pri teplote - 40 aţ - 50 °C. Následne sa zmrazené
kultúry vysušia pri vysokom podtlaku a skúmavky sa zatavia. Lyofilizované kultúry
mikroorganizmov si svoju ţivotaschopnosť zachovávajú aj niekoľko rokov, pričom sa
nemenia ani ich morfologické ani ich biochemické vlastnosti. Ak sa k lyofylizovanej kultúre
pridá vhodné prostredie, mikroorganizmus sa znova pomnoţí. Obsah vody kolíše u rôznych
druhov mikroorganizmov, ale tieţ v rámci jedného druhu. Toto kolísanie je spôsobené
vnútornými činiteľmi medzi, ktoré patrí napr. starnutie bunky, keď obsah vody značne klesá,
a tieţ vonkajšími činiteľmi, napr. vysychanie. Mikroorganizmy vytvárajú spóry, cysty alebo
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iné hrubostenné útvary, ktoré im pomáhajú preţiť nepriaznivé obdobie. Voda je ideálnym
rozpúšťadlom pre anorganické soli alebo nízkomolekulové organické zlúčeniny. Je dôleţitým
transportným médiom, vďaka ktorému sa rôzne zlúčeniny dostanú na potrebné miesto v
bunke. Voda sa tieţ sama podieľa na chemických reakciách a to jednak ako produkt (pri
dýchaní, hydrolýze) alebo ako partner. Je aktivátorom chemických reakcií, spôsobuje
disociáciu (rozklad, štiepenie) mnohých anorganických zlúčenín na katióny a anióny.
Umoţňuje priebeh takej reakcie, ktorá by sa v bezvodom prostredí nemohla uskutočniť. Voda
je dobrým vodičom tepla, a tieţ činiteľom, ktorý vytvára stálosť vnútorného prostredia.
Popoloviny sú anorganické zlúčeniny, ktoré po spálení sušiny neprechádzajú do plynného
stavu. Tvoria 5–10% sušiny mikroorganizmov. Ich dôleţitým podielom sú najmä draselné
fosfáty. Z nich ortofosfát ako slabá kyselina tvorí pufrovací systém v bunkách
mikroorganizmov. Mnoţstvo popolovín kolíše od druhu mikroorganizmu a od veku kultúry.
Veľký vplyv má tieţ ţivné prostredie. Plyny v zastúpení CO2, O2 a N2 sú lokalizované v
plynových vakuolách.
Sacharidy delíme podľa počtu sacharidových jednotiek, t. j. podľa polymerizačného stupňa
na monosacharidy (obsahujú 1 sacharidovú jednotku), disacharidy (obsahujú 2 sacharidové
jednotky), oligosacharidy (obsahujú 2 - 10 sacharidových jednotiek), polysacharidy (obsahujú
do 100 000 sacharidových jednotiek). Sacharidy sú vo vode ľahko rozpustné. V organických
rozpúšťadlách a tukoch sa nerozpúšťajú. Monosacharidy sú oxidačné produkty viacmocných
alkoholov. Tvorí ich iba jedna sacharidová jednotka a nedajú sa štiepiť na jednoduchšie
cukry. Podľa počtu uhlíkov sa delia monosacharidy na triózy (3C), napr. D-glyceraldehyd,
tetrózy (4C), napr. treóza, erytróza, erytrulóza, pentózy (5C), napr. D-ribóza, ktorá je
súčasťou RNA, 2-dezoxy-D-ribóza, ktorá je súčasťou DNA, arabinóza, ktorá je súčasťou
arabskej gumy, xylóza je súčasťou hemicelulóz, hexózy (6C), napr. D-glukóza (hroznový
cukor), ktorá je najviac rozšírená v ovocí, v rastlinných šťavách, v mede a v krvi, galaktóza
(mliečny cukor), D-fruktóza, ktorá je v ovocí. Disacharidy sú tvorené 2 molekulami
monosacharidov, ktoré sú spojené glykozidovou väzbou. Molekuly glukózy tvoria maltózu,
trehalózu, celobiózu, pričom ich chemické a biologické vlastnosti sú celkom odlišné.
Oligosacharidy pozostávajú z 2 aţ 12 molekúl monosacharidov. Patrí sem napr. sacharóza
(repný cukor), ktorú tvorí glukóza a fruktóza, laktóza (mliečny cukor), maltóza, celobióza,
rafinóza. Lipidy sú estery vyšších mastných kyselín s jednomocným alkoholom alebo
glycerolom. Sú nerozpustné vo vode, len v organických rozpúšťadlách ako je napr. benzén,
éter, chloroform. V telách mikroorganizmov sa nachádzajú voľné mastné kyseliny, neutrálne
tuky (triglyceridy), fosfatidy (fosfolipoidy), glykolipoidy, terpénové deriváty (steroly),
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uhľovodíky. Lipidy sú zásobné, napr. triglyceridy a vosky, ktoré sa nachádzajú v bunkách vo
forme kvapiek. Všetky ostatné lipidy, lipoidy a tukom podobné substancie, napr. voľné
mastné kyseliny a fosfatidy tvoria tzv. štruktúrne zloţky. Podieľajú sa najmä na stavbe
membrán a bunkových stien. Lipidy sú kaloricky veľmi bohaté. Tie látky, ktoré prijal
organizmus v nadmernom mnoţstve sa ukladajú ako rezerva a keď ich organizmus potrebuje,
tak sa odbúravajú enzýmami, lipázami. Aminokyseliny sú organické kyseliny, v ktorých je
jeden alebo viac vodíkov nahradených aminoskupinou, NH2. Vodík môţe byť nahradený aj
OH alebo SH skupinou. Sú to základné stavebné jednotky bielkovín, ktoré sú schopné spolu
reagovať a vytvárajú medzi sebou peptidické väzby. Peptidy vnikajú spojením viacerých
aminokyselín pomocou peptidických väzieb. Sú rôznej dĺţky, t. j. podľa počtu aminokyselín
poznáme napr. dipeptidy (2 aminokyseliny), tripeptidy (3 aminokyseliny). Peptidy
pozostávajúce z viac ako 100 aminokyselín vytvárajú proteín, t. j. bielkovinu. Medzi peptidy
patria tieţ hormóny a jedy (napr. botulotoxín, tetanotoxín) a tieţ antibiotiká (aktinomycín,
gramicidín). Purínové a pyrimidínové bázy sú súčasťou nukleotidov, pričom purínové bázy
sú adenín, guanín a pyrimidínové bázy sú tymín, cytozín a uracyl. Párovanie báz je pre
nukleové kyseliny nasledovné, v DNA sa páruje A s T a G s C, v RNA sa páruje A s U a G s
C. Koenzýmy, vitamíny, hormóny a iné rastové látky sa zúčastňujú na regulačných
procesoch. Koenzýmy sú nízkomolekulové látky, ktoré tvoria súčasť enzýmov. Koenzýmom
môţe byť vitamín, ale napr. aj kov. Mnohé mikroorganizmy sú aktívnymi producentmi
vitamínov, hormónov a rôznych rastových látok. Je to komplexná skupina organických
biokatalyzátorov, ktoré sú špecifické a vytvárané len ţivou bunkou. Účinné sú len
prostredníctvom enzýmov. Mikroorganizmy obsahujú najmä vitamíny skupiny B a niektoré
provitamíny rozpustné v tukoch. Vitamíny zo skupiny B tvoria napr. Escherichia coli,
Azotobacter sp., mnohé sporulujúce baktérie, aktinomycéty, mikroskopické huby a najmä
kvasinky. Aromatické zlúčeniny, terpény, alkaloidy predstavujú skupinu látok, ktorých
funkcia nie je dostatočne známa. Patria k tzv. sekundárnym metabolitom.
Polysacharidy tvorí do 100 000 monosacharidových jednotiek. Z chemického hľadiska ich
delíme na jednoduché homoglykány, ktoré sú tvorené len jedným typom monosacharidov a
komplexné polysacharidy heteroglykány, ktoré sú tvorené rôznymi typmi monosacharidov. Z
biologického hľadiska ich delíme na rezervné (zásobné), napr. amylóza, amylopektín, škrob,
glykogén a stavebné (štruktúrne), napr. celulóza, hemicelulóza, chitín. Bielkoviny sú
základnými zlúčeninami ţivej hmoty. Skladajú sa z jedného alebo z viacerých peptidických
reťazcov, pričom kaţdý peptidický reťazec obsahuje aţ niekoľko 100 aminokyselín. Poradie
aminokyselín v peptidickom reťazci je dané geneticky. Primárna štruktúra bielkovín je
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geneticky určená poradím aminokyselín v reťazci. Sekundárna štruktúra bielkovín je určená
priestorovým geometrickým usporiadaním susedných aminokyselinových zvyškov a
predstavuje tzv. helixovú štruktúru. Terciárna štruktúra bielkovín je určená priestorovým
usporiadaním nesusedných aminokyselinových zvyškov. Je to trojrozmerné usporiadanie.
Kvartérna štruktúra bielkovín je určená usporiadaním jednotlivých polypeptidických reťazcov
v bielkovine. Len táto forma je schopná vykonávať biologickú funkciu bielkoviny. Porušenie
terciárnej a kvartérnej štruktúry bielkovín vedie k strate funkcie, k tzv. denaturácii bielkovín.
Príčinou denaturácie môţe byť zmena pH, pôsobenie organických rozpúšťadiel. Viditeľným
znakom a prejavom denaturácie bielkovín je ich koagulácia, napr. vysokými teplotami. Veľmi
veľa bielkovín majú okrem polypeptidických reťazcov aj neproteínové zlúčeniny (tzv.
prostetické

skupiny).

Spolu

vytvárajú

komplexné

proteíny,

tzv.

proteidy.

Napr.

nukleoproteidy = proteín + nukleové kyseliny (ribozóm), glykoproteidy = proteín + sacharidy
(štruktúry bunkovej steny), lipoproteidy = proteín + lipoid (membránové štruktúry). Enzýmy
sú látky, za účasti ktorých sa v bunke uskutočňujú všetky biochemické reakcie. Enzýmy
pôsobia ako katalyzátory, t. j. všetky chemické reakcie buď spomaľujú (inhibujú) alebo
urýchľujú (stimulujú). Nachádzajú sa v bunke v koloidnom stave alebo môţu byť viazané na
bunkové štruktúry. Enzýmy sú veľmi aktívne a to i v malom mnoţstve a vysoko špecifické.
Sú špecifické buď na substrát (tzv. substrátová špecificita) alebo na účinok, keď katalyzujú
len jeden druh reakcie. Enzýmy sú veľmi labilné a v zmenených podmienkach, napr. zmena
pH alebo teploty strácajú svoju aktivitu. Je to spôsobené tým, ţe sú to bielkoviny, ktoré sú na
zmeny prostredia veľmi citlivé. Niektoré enzýmy majú okrem bielkoviny aj tzv. prostetickú
nebielkovinovú skupinu, enzým (holoenzým) = apoenzým + koenzým, pričom apoenzým je
bielkovina, ktorá je úzko špecifická a reaguje len s určitým substrátom a koenzým je
nízkomolekulová látka, napr. vitamín alebo i kov (metaloenzým). Rýchlosť enzýmovej
reakcie závisí tak od mnoţstva enzýmu, ako aj od koncentrácie substrátu. Väčšina enzýmov je
účinná aj vo veľmi silnom zriedení. Enzýmy, ktoré sú uţ pre bunku nepotrebné sa rozkladajú
aţ na aminokyseliny a tie sa môţu pouţiť na stavbu nových bielkovín. Nukleové kyseliny sú
biologické makromolekuly, ktoré pozostávajú z nukleotidov. Nukleotid tvorí dusíkatá
organická báza purínová, pyrimidínová, sacharidová zloţka, ktorou je pentóza (dezoxiribóza u
DNA a ribóza u RNA) a kyselina fosforečná. Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je
dvojzávitnicová. Purínové a pyrimidínové bázy sú pospájané vodíkovými mostíkmi. DNA sa
nachádza v jadre ako súčasť chromozómov. Je nositeľkou genetickej informácie, ktorá je
určená poradím nukleotidov. Toto poradie sa prepíše do poradia aminokyselín v bielkovinách.
Genetická informácia sa prenáša tým, ţe DNA je schopná sa rozpliesť a dosyntetizovať si
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chýbajúci reťazec. Sú známe viaceré typy DNA, ako jednovláknová, dvojvláknová,
genomická, chloroplastová alebo mitochondriálna. Jednovláknová DNA, ktorej chýba
komplementárne vlákno. V ţivých bunkách sa beţne nevyskytuje. Ako svoju genetickú
informáciu ju môţu obsahovať niektoré druhy vírusov. Dvojvláknová DNA je zloţená z
obidvoch vlákien. V tejto forme sa nachádza v ţivých bunkách a túto formu opúšťa len v
krátkych úsekoch a na krátku dobu, napr. počas replikácie alebo transkripcie. Genómická
DNA je chromozómová DNA. Chloroplastová DNA sa nachádza v chloroplastoch, v
organelách rias a rastlín. Mitochondriálna DNA sa nachádza v mitochondriách, organelách
väčšiny eukaryotických organizmov. Primárna štruktúra DNA je polymér, molekula zloţená z
mnohých

jednotiek,

tzv.

monomérov

(nukleotidov).

V

prípade

DNA

sú

to

deoxyribonukleotidy, ktoré sú do polynukleotidového reťazca spojené esterovou väzbou.
Sekundárna štruktúra je priestorové usporiadanie polynukleotidového reťazca. Dva reťazce
DNA sa spájajú vodíkovými väzbami komplemetárnych nukleových báz. Dvojvláknová DNA
má najčastejšie tvar pravotočivej dvojzávitnice, tzv. α-helixu. Terciárna štruktúra predstavuje
priestorové usporiadanie dvojzávitnice. Tá sa môţe stočiť do superhelixu spôsobom tzv.
nadzávitnicového vinutia. Takto zvinutá DNA sa nazýva superšpiralizovaná a môţe byť
dvojvláknová, ktorá je uzavretá do kruhu alebo lineárna dvojvláknová, ktorej konce sú
pripevnené o podklad. Dvojzávitnicová DNA bez terciárnej štruktúry sa nazýva relaxovaná
DNA. Ribonukleová kyselina (RNA) je jednozávitnica nachádzajúca sa v bunkovom jadre a v
cytoplazme. Z dusíkatých báz obsahuje A, U a C, G. Podľa funkcie rozoznávame tzv. r-RNA
(ribozómová), ktorá je lokalizovaná v ribozómoch, kde sa syntetizujú polypeptidové reťazce
bielkovín v bunke, t-RNA (transférová), ktorá prenáša aktivované aminokyseliny do
ribozómov, kde prebieha syntéza bielkovín (jedna t-RNA prenáša len jednu určitú
aminokyselinu), m-RNA (mesengerová, resp. i-RNA informačná), do nej sa prepisuje
genetická informácia, podľa ktorej sa syntetizujú nové bielkoviny. V bunkách prevláda rRNA (viac ako 80%) a najmenší podiel má m-RNA (1 aţ 5%). Pri syntéze bielkovín sa
zúčastňujú ribozómová a transférová RNA.

3.2 Rast mikroorganizmov
Rast ţivého mikroorganizmu môţeme charakterizovať prírastkom biomasy a nakoniec jej
rozmnoţením. Za optimálnych podmienok sa môţu mikroorganizmy rozmnoţovať obrovskou
rýchlosťou. Čas medzi za sebou idúcimi deleniami bunky, teda doba od vzniku bunky po jej
rozdelenie na dve dcérske bunky sa nazýva generačná doba. U populácii je to doba, za ktorú
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sa zdvojnásobí počet jedincov v populácii. U baktérií je táto doba veľmi krátka, za
optimálnych podmienok asi 20 minút. Pri tejto rýchlosti by z jednej bunky do 48 hod vzniklo
pribliţne 2,5.1043 buniek o celkovej hmotnosti rovnajúcej sa asi 4000-násobku hmotnosti
Zeme. O niečo pomalšie sa môţu rozmnoţovať kvasinky. Takéto mnoţstvo buniek však
nemôţe vzniknúť z dôvodu rýchleho vyčerpania ţivín v prostredí rozmnoţujúcich sa buniek
a naviac sú obmedzované produkty vlastného metabolizmu, ktoré na ne väčšinou pôsobia
inhibične.
V takzvanom uzavretom systéme (statická kultivácia) prebieha rast populácie v
charakteristických fázach vzostupu a nakoniec z vyššie uvedených dôvodov (úbytok ţivín a
vzostup koncentrácie metabolitov) dôjde aj k úbytku. Počiatočný pomalý rast je vystriedaný
veľkou rýchlosťou rastu, aţ po určiom zlome nastáva úbytok počtu mikroorganizmov. Tento
proces sa dá charakterizovať tzv. rastovou krivkou. Jednotlivé jej úseky charakterizované
rýchlejším alebo pomalším rastom populácie sa nazývajú rastové fázy alebo fázy rastu.
Lag-fáza (prípravná, adaptačná) je počiatočná fáza, kedy buniek zatiaľ nepribúda. Bunky sa
nerozmnoţujú, ale zväčšujú svoj objem a aktivuje sa ich enzýmový systém pre vyuţitie
substrátu. Dĺţka lag-fázy závisí na druhu mikroorganizmu, fyziologickom stave buniek,
veľkosti inokula a na zloţení rastového prostredia. U Escherichia coli trvá táto fáza pribliţne
30 aţ 180 min. Fáza zrýchleného rastu (akceleračná) je prechodná fáza, kedy sa bunky
prispôsobené novému prostrediu začínajú rozmnoţovať zvyšujúcou sa rýchlosťou a so
skracujúcou sa generačnou dobou. Bunková populácia v tejto fáze prechádza do
exponenciálnej fázy. Exponenciálna fáza (logaritmická) je fáza intenzívneho a pravidelného
rastu. Bunky majú najkratšiu generačnú dobu, ktorá je po celú dobu exponenciálnej fázy
konštantná. Počet buniek rastie exponenciálne s časom. Metabolizmus mikroorganizmov je
veľmi aktívny, proces ešte nie je limitovaný nedostatkom ţivín. Úbytok odumieraním je v
pomere k prírastku minimálny. Označuje sa aj ako logaritmická, vzhľadom k lineárnej
závislosti medzi logaritmom počtu buniek a dobou rastu. Fáza spomaleného rastu nastáva po
exponenciálnej fáze rastu. Rýchlosť rozmnoţovania postupne klesá aţ k rovnováţnemu stavu
s odumieraním buniek. Stacionárna fáza nastáva pri vyčerpaní niektorých ţivín alebo pri
náraste koncentrácie toxického metabolitu nad určitú hranicu, kedy dôjde k zastaveniu rastu
bunkovej populácie. V tejto fáze bunky nepribúdajú, ale aj nie je pozorovaný ich úbytok. V
tejto fáze sa tvoria endospóry sporulujúcich baktérií. Počet odumierajúcich buniek je
kompenzovaný ich pomalým rozmnoţovaním. Fáza postupného odumierania, v ktorej sa
bunky takmer vôbec nerozmnoţujú, odumierajú a ich koncentrácia v čase klesá. Koncentrácia
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ţivín je v podlimitnom mnoţstve a dochádza k odbúravaniu zásobných látok buniek. U
rôznych mikroorganizmoch môţe trvať niekoľko dní, týţdňov alebo dokonca aţ mesiacov.
Kontinuálna kultivácia v otvorenom systéme znamená, ţe mikroorganizmy rastú v
konštantnom objeme ţivnej pôdy, do ktorej sa kontinuálne pridáva ţivná pôda za neustáleho
odoberania časti kultúry. Tým je zaistený dostatok ţivín a zriedenie nepriaznivo pôsobiacich
metabolitov. Prostredie je v stave dynamickej rovnováhy. Pri týchto kontinuálne
udrţiavaných stabilných podmienkach sa udrţiava aj konštantná rýchlosť rastu populácie.
Tento systém je moţné povaţovať za otvorený, pretoţe v stave dynamickej rovnováhy je
moţné mikroorganizmy udrţiavať neobmedzene dlhú dobu. Z praxe sú známe dve základné
metódy kontinuálnej kultivácie s dvoma typmi zariadení a to chemostatom a turbidistatom. V
turbidistate rastie kultúra maximálnou rýchlosťou, všetky ţiviny sú v nadbytku. Zariadenie je
vybavené kontinuálnym stanovením počtu mikroorganizmov (turbidimetrická metóda).
Rovnováţny stav je dosiahnutý zvýšením rýchlosti prítoku, kedy sa

mnoţstvo

mikroorganizmov v kultivačnej nádobe zvyšuje, či zníţením rýchlosti prítoku, kedy sa
mnoţstvo mikroorganizmov zniţuje. V prípade chemostatu je ţivná pôda pridávaná
konštantnou rýchlosťou do kultivačnej nádoby, v ktorej je udrţiavaný jej stály objem.

3.3 Výţiva mikroorganizmov
Podľa nárokov na zdroje uhlíka a energie sa rozdeľujú mikroorganizmy na autotrofné
(fotoautotrofné a chemoautotrofné) a heterotrofné (fotoheterotrofné a chemoheterotrofné). Pre
fotoautotrofné mikroorganizmy je zdrojom uhlíka CO2 a zdrojom energie slnečné ţiarenie
(cyanobaktérie, červené a zelené sírne baktérie, riasy). Pre fotoheterotrofné mikroorganizmy
sú zdrojom uhlíka jednoduché organické zlúčeniny a zdrojom energie je slnečné ţiarenie
(purpurové a zelené nesírne baktérie). Chemoautotrofné mikroorganizmy (nitrifikačné,
vodíkové, ţelezité a sírne baktérie) získavajú energiu oxidáciou anorganických zlúčenín,
zdrojom uhlíka je CO2. Chemoheterotrofné mikroorganizmy ako zdroj energie aj uhlíka
vyuţívajú organické zlúčeniny (väčšina baktérií, mikroskopické huby, prvoky). Keďţe
vysokomolekulové zlúčeniny nemôţu prenikať do vnútra buniek, musia byť najskôr
rozštiepené na nízkomolekulové látky. Tento proces je realizovaný prostredníctvom
príslušných exoenzýmov, najčastejšie hydroláz, vylučovaných z bunky do prostredia. Na
zabezpečenie výţivy autotrofných mikroorganizmov postačujú vhodné anorganické
zlúčeniny. Heterotrofné mikroorganizmy vyţadujú popri anorganických zlúčeninách,
prítomnosť organických zlúčenín ako zdrojov uhlíka, vodíka alebo energie (kvasinky,
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vláknité huby, väčšina baktérií). Heterotrofné mikroorganizmy rozdeľujeme na prototrofné,
ktorým postačujú jednoduché organické uhlíkaté zlúčeniny (sacharidy, etanol, jednoduché
organické kyseliny), spolu s anorganickými soľami ako zdrojmi biogénnych prvkov a na
auxotrofné, ktoré okrem toho vyţadujú zloţité organické zlúčeniny (rastové faktory),
väčšinou ide o niektoré vitamíny, dusíkaté bázy alebo aminokyseliny.
Podľa nárokov na kyslík sa mikroorganizmy rozdeľujú na aeróbne, ktoré vyţadujú vzdušný
kyslík, lebo majú vyvinutý iba aeróbny metabolizmus (octové baktérie Acetobacter),
anaeróbne, ktoré nevyuţívajú voľný kyslík lebo majú anaeróbny metabolizmus a vzdušný
kyslík pôsobí na ne inhibične aţ toxicky (Clostridium), mikroaerofilné, ktoré majú
anaeróbny metabolizmus, nízke koncentrácie kyslíka však urýchľujú ich rozmnoţovanie
(baktérie mliečneho kvasenia Lactobacillus) a fakultatívne anaeróbne, ktoré majú aeróbny
aj anaeróbny metabolizmus (kvasinky), v prítomnosti kyslíka sa však rozmnoţujú rýchlejšie,
lebo aeróbny metabolizmus účinnejšie premieňa organický substrát a poskytuje viac energie
ako anaeróbny metabolizmus.

3.4 Úloha mikroorganizmov v biosfére
Priestor, ktorý obývajú ţivé organizmy nazývame biosférou. Mikroorganizmy v biosfére
nachádzame prakticky všade, ţijú v morských hlbinách, v trópoch i v polárnych oblastiach, v
pôde, vo vode, vo vzduchu, na ale aj v rastlinách i ţivočíchoch. V prírode i v ţivote človeka
mikroorganizmy zohrávajú veľmi dôleţitú úlohu, lebo sú jedným z hlavných činiteľov
ovplyvňujúcich tvorbu a zachovanie ţivotného prostredia na našej planéte. Mikroorganizmy
sú celoţivotnými spoločníkmi ostatných vyšších organizmov a po ich odumretí degradujú
organickú hmotu na minerálne zlúčeniny. Kolobeh hmoty a energie v jednotlivých
ekosystémoch je podmienkou pre ţivot všetkých organizmov na Zemi. Tok energie
ekosystémami je jednosmerný, primárnym zdrojom energie je slnečná energia. Na druhej
strane však toky hmoty v ekosystémoch sú cyklické a často sú označované ako
biogeochemické cykly, kolobehy. Sú známe príčiny existencie biogeochemických cyklov
v ekosystémoch, a teda ţivotné procesy ţivých zloţiek ekosystémov sú neoddeliteľne spojené
s premenou látok a energie, dĺţka ţivota ţivých organizmov je obmedzená (ţivé organizmy
odumierajú) a látky a energia sú ţivými organizmami prijímané a opäť do prostredia
vylučované, odumretím ţivých organizmov vzniká mŕtvy organický zdroj ţivín a energie,
ktorý je opätovne rozkladaný na minerálne zloţky (oxidácia), oxidované prvky prijímajú
fotoautotrofné organizmy a premieňajú ich na organické zlúčeniny (redukcia).
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Z hľadiska zachovania ţivota na zemi je veľmi dôleţitá cyklická premena (kolobeh) uhlíka,
dusíka a síry, na ktorej sa prakticky podieľajú všetky ţivé organizmy, avšak mikroorganizmy
majú nezastupiteľnú úlohu v mineralizácii všetkých organických látok biologického pôvodu.
Fotoautotrofné a fotoheterotrofné organizmy zabezpečujú premenu svetelnej energie na
energiu chemickú fotosyntézou.
3.4.1 Kolobeh uhlíka v biosfére
Kolobeh uhlíka, kyslíka a vodíka je vzájomne prepojený a zúčastňujú sa na ňom všetky ţivé
organizmy. Sinice, riasy a rastliny syntetizujú z vody a atmosférického CO 2 (0,03 obj. % CO2
vo vzduchu, kde je jeho obsah relatívne konštantný) organické látky svojich tiel a kyslík. Ich
telá následne v potravinových reťazcoch slúţia ako zdroj výţivy pre ţivočíchy ale i
mikroorganizmy a to ako stavebné kamene, a zároveň i ako zdroj energie. V rastlinnej hmote
je koncentrácia CO2 pomerne nízka, obsah uhlíka tvorí pribliţne 40 aţ 50 %. Mineralizáciou
tejto organickej hmoty je mnoţstvo CO2 neustále doplňované, aby sa zachovala jeho stála
zásoba. Dýchaním sa opäť spotrebováva kyslík, uvoľňuje sa v voda a CO2, čím sa zároveň
doplňuje CO2 potrebný pre fotosyntézu. Najväčšie mnoţstvá CO2 vznikajú v prírode
činnosťou mikroorganizmov pri degradácii organických látok prírodného pôvodu. Medzi
viazaním, t.j. fixáciou a uvoľňovaním, t.j. produkciou CO 2 by mala byť biologická rovnováha,
pričom obidve zloţky procesu sú dynamické a závislé od biotických a abiotických faktorov
ekosystému a od konkrétneho stanovišťa. Táto biologická rovnováha je dnes vďaka ľudskej
činnosti porušená. Veľké mnoţstvá CO2 vznikajúce spaľovaním palív a nezmyselný výrub
tropických pralesov, ktoré sú hlavnými suchozemskými absorbentmi CO 2, pravdepodobne
najviac prispievajú k neţiaducemu skleníkovému efektu.
Zelené rastliny asimilujú CO2 z atmosféry v procese fotosyntézy, čím z anorganických látok v
prítomnosti slnečnej energie a chlorofylu vznikajú látky organické. U mladých rastlín
fotosyntéza prevláda nad dýchaním (disimiláciou). Starnutím rastlín sa obidva procesy
postupne vyrovnávajú. Fotosyntéza (asimilácia) a dýchanie (disimilácia) prebiehajú v
rastlinách súčasne. Dýchaním sa opäť uvoľňuje CO2 do atmosféry. Fotosyntézou vytvorená
organická hmota (zelená biomasa) sa stáva potravou pre ţivočíchy. Tie si nevedia samy
vytvoriť organickú hmotu a sú odkázané na jej prísun prostredníctvom zelených rastlín. Tak
ako vyššie rastliny aj ţivočíchy dýchaním uvoľňujú CO 2 do atmosféry. Po odumretí sa zelené
rastliny a ţivočíchy dostávajú do pôdy, kde podliehajú rozkladu (mineralizácii) činnosťou
mikroorganizmov. Mikroorganizmy vyuţívajú túto organickú hmotu, ktorá je pre ne zdrojom
ţivín a energie a rozkladajú ju aţ na minerálne zloţky. Jednotlivé prvky sa pritom menia z
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redukovaného stavu na stav oxidovaný. Autotrofné organizmy tieto látky opäť vyuţívajú,
asimilujú ich a menia z oxidovaného stavu na stav redukovaný, čím kolobeh pokračuje. Uhlík
zabudovaný v telách mikroorganizmov sa vo forme CO2 dostáva do atmosféry, a to dýchaním
mikroorganizmov, kvasnými a rozkladnými procesmi. Uvoľnením uhlíka cez CO 2
mikroorganizmami sa kolobeh uhlíka uzatvára.
Niektoré organické zloţky rastlín (napr. lignín) sú odolné voči ataku mikroorganizmov,
hromadia sa v pôde, pričom ostatné rozloţiteľné látky sa mineralizujú. Väčšinu organických
látok, ktoré sa hromadia v pôde predstavujú odolné rastlinné zvyšky, ktoré sú základom
tvorby humusu, substancie, ktorá bezprostredne súvisí s úrodnosťou pôdy. Humus zvyšuje
pórovitosť pôdy, umoţňuje prístup kyslíka ku koreňom rastlín a pôdnym mikroorganizmom a
zadrţuje v pôde väčšie mnoţstvo vlahy. Tvorbu humusu podporuje vysoká vlhkosť a kyslé
pH. Vysoká vlhkosť prostredia, ktorá zapríčiňuje nedostatok kyslíka a extrémne kyslé
prostredie vedú k hromadeniu kyslých látok a namiesto humusu vzniká rašelina. V dávnych
geologických dobách, pôsobením vysokých tlakov a za spoluúčasti ďalších chemických a
fyzikálnych vplyvov, vzniklo z rašeliny uhlie. Uhlík čiastočne uniká z kolobehu prvkov tieţ
vo forme veľkých loţísk ropy a zemného plynu (metán, i keď niektoré mikroorganizmy sú
schopné ich oxidovať na CO2 a H2O). Pomerne veľké mnoţstvo metánu vzniká ţivotnou
činnosťou anaeróbnych baktérií pri degradácii organickej hmoty prírodného pôvodu (bahno,
čistiarne odpadových vôd, likvidácia tuhých ţivočíšnych exkrementov).
Rozklad bezdusíkatých organických látok prebieha v aeróbnych podmienkach, čo sú oxidačné
procesy - rozklad škrobu, celulózy, hemicelulóz, chitínu, lignínu, oxidácia etylalkoholu (tzv.
octové kvasenie). V týchto procesoch dochádza k úplnému rozkladu aţ na biogénne molekuly
CO2, H2O, NH3, H2S (práchnivenie, trúchnivenie).
Polysacharidy, ktoré sa dostávajú do pôdy pochádzajú predovšetkým z rastlín (celulóza,
hemicelulóza, škrob, pektín), z mikroorganizmov (dextran, levan) a tieţ z niţších ţivočíchov
(chitín). Polysacharidy sú polyméry vo vode rozpustné aj nerozpustné. Extracelulárnymi
enzýmami sa rozkladajú aţ na jednoduché cukry, t.j. monosacharidy. Zásobnými látkami
bunky sú škrob, glykogén, inulín, stavebnými látkami bunky sú celulóza, hemicelulóza,
chitín, lignín, stavebnými látkami slizov sú dextran, agar-agar, levan, laminarín.
Škrob je zásobný polysacharid, ktorý sa nachádza v zásobných pletivách rastlín, napr. v
hľuzách (zemiaky), v semenách (ryţa a obilie) a v podzemných rizozómoch. Tvoria ho dva
polysacharidy, amylóza a amylopektín. Amylóza tvorí menší podiel škrobu, pribliţne jednu
tretinu (20–30 %). Vzniká lineárnym spojením 200–500 jednotiek glukózy, ktoré sú
pospájané α-1,4- glykozidovými väzbami. V horúcej vode je celkom rozpustná. Amylopektín
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tvorí dve tretiny škrobu (70–80 %). Predstavuje rozvetvený typ reťazca, ktorý pozostáva z
niekoľko 1000 glukózových jednotiek lineárne pospájaných α-1,4-glykozidovými väzbami.
Rozvetvenie reťazca nastáva v odstupoch po 8 aţ 10 glukózových zvyškoch. Bočné reťazce
sú pripojené α-1-6-glykozidovými väzbami. Amylopektín tvorí vo vode typický škrobový
maz. Škrob ako kompaktná látka, t.j. amylóza a amylopektín spolu, sa štiepi enzymaticky
pôsobením exoenzýmov amyláz. Amylázy štiepia obidva typy glykozidových väzieb, ktorými
sú glukózové zvyšky navzájom pospájané. Reťazce amylózy sa najprv rozštiepia na menšie
časti, dextríny, ktoré pozostávajú z niekoľkých molekúl glukózy. Dextríny sa ďalej rozkladajú
na maltózu a izomaltózu, ktoré sú vo vode dobre rozpustné. Bunky ich asimilujú a pomocou
endoenzýmu α-glukozidázy ich rozloţia na dve molekuly glukózy. Glukóza následne vstupuje
do vnútrobunkového metabolizmu. Z mikroorganizmov sa na rozklade škrobu podieľajú
sporulujúce baktérie Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus a Bacillus cereus, anaeróbne
baktérie Clostridium amylolyticum, aktinomycéty Streptomyces a z mikroskopických húb
druhy rodov Rhizopus, Aspergillus. Škrob rozloţia aţ na H2O a CO2. Z ekologických faktorov
rozklad škrobu ovplyvňuje predovšetkým obsah pôdnej vody.
Celulóza je stavebný polysacharid, ktorý je podľa mnoţstva dominujúcou látkou v prírode.
Tvorí takmer polovicu rastlinného materiálu. Jej mnoţstvo závisí od druhu rastlinného
materiálu, veku rastliny. V prírode sa rozkladá najmä činnosťou mikroorganizmov a jej
rozklad je podstatným činiteľom v kolobehu uhlíka. Na stavbe bunkovej steny rastlín sa
podieľajú fibrilárne substancie tvoriace jej kostru (celulóza, pri hubách chitín), amorfné látky
(hemicelulózy) a inkrustačné látky (lignín). Celulóza je kryštalická látka, polysacharid, ktorý
je vo vode nerozpustný. Pozostáva z molekúl glukózy, ktoré sú medzi sebou pospájané β-1,4glykozidovými väzbami do veľmi dlhých lineárnych reťazcov, ktoré sa nazývajú micely.
Jedna micela obsahuje pribliţne 14000 glukózových zvyškov. Micely sú medzi sebou
pospájané vodíkovými mostíkmi a vytvárajú fibrily, pričom jedna fibrila obsahuje 10 aţ 12
micel. Voľné priestory medzi micelami vo fibrile vypĺňajú pektínové látky, hemicelulózy,
lignín a rôzne minerálne látky. Celulózové vlákno tvorí niekoľko fibríl, ktoré sú špirálovito
stočené. Rozklad celulózy je dvojstupňový proces. V prvom stupni sa celulóza štiepi
enzýmom celuláza na celobiózu, ktorá sa v druhom stupni štiepi enzýmom celobiáza na
glukózu. Glukóza sa za aeróbnych podmienok štiepi na vodu a oxid uhličitý. Z
mikroorganizmov sa na rozklade celulózy podieľajú myxobaktérie rodu Sorangium,
Polyangium, Archangium, Cytophaga, Myxococcus, Sporocytophaga. Z aeróbnych baktérií sú
to napr. druhy rodu Cellvibrio, Cellfalcicula, Cellulomonas a z mikroskopických húb druhy
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rodov Trichoderma, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Alternaria, Phoma, Fusarium,
Verticillium, Rhizoctonia.
Chitín sa nachádza v bunkových stenách niektorých baktérií, húb a rias. V pôde sa nachádza
v značnom mnoţstve. Vo vode je nerozpustný a je veľmi odolný voči mikrobiálnemu
rozkladu. V prírode sa nikdy nevyskytuje v čistom stave, ale vţdy s inými polymérmi, čo ešte
viac sťaţuje jeho rozklad. Napríklad v bunkových stenách húb je chitín chránený ďalšími
zloţkami ako sú proteíny, glykoproteíny, glukány, manány a tieţ pigmenty typu melanínov. Z
chemického hľadiska je chitín polymér N-acetylglukozamínu. Jeho molekuly tvoria veľmi
dlhé reťazce, ktoré sú spevnené vodíkovými mostíkmi. Chitín sa štiepi enzýmom chitinázou
na N-acetylglukózamín, ktorý sa ďalej štiepi enzýmom chitobiázou na glukózamín a kyselinu
octovú. Glukózamín sa rozkladnou činnosťou mikroorganizmov štiepi na glukózu a amoniak.
Z mikroorganizmov chitín veľmi aktívne rozkladajú aktinomycéty rodu Streptomyces, pre
ktoré je zdrojom uhlíka aj dusíka. Z baktérií sú to druhy rodov Achromobacter, Bacillus,
Cytophaga, Flavobacterium, Pseudomonas. V striktne anaeróbnych podmienkach majú
význam desulfurikačné baktérie. Na rozklade chitínu sa najmenej podieľajú huby, a to druhy
rodu Aspergillus, Mortierella, Trichoderma, Paecilomyces.
Lignín sa nachádza v bunkových stenách rastlín. V prírode sa nevyskytuje voľný, teda v
čistom stave, ale vţdy je viazaný v komplexe najmä s celulózou a vytvára tzv. lignocelulózu.
Látky podobné lignínu sa nachádzajú aj v hubách z rodu Humicola, Aspergillus, Gliocladium.
Voči mikrobiálnemu rozkladu je spomedzi všetkých bezdusíkatých organických látok
najodolnejší. Z chemického hľadiska je lignín komplexný aromatický polymér, nie je to však
polysacharid. Základným monomérom je koniferylalkohol a jeho deriváty.
Jednotlivé monoméry nie sú medzi sebou pospájané jedným typom väzby, ale rôznymi (C-O,
C-C). Na tieto väzby nadväzujú karboxylové, karbonylové, fenolové, alkoholové a
metoxylové funkčné skupiny. Lignín nepredstavuje jednotnú chemickú látku. Jeho zloţenie
má pri rôznych rastlinách rôzny charakter. Zloţitá chemická skladba lignínu nie je doteraz
celkom známa. Lignín sa dostáva do pôdy s odumretým rastlinným materiálom a jeho význam
je veľký nielen pri mineralizačných, ale predovšetkým pri humifikačných procesoch. Pretoţe
lignín nie je moţné definovať ako jednotnú chemickú látku, štúdium jeho rozkladu je veľmi
zloţité a jednotlivé medzistupne nie sú určené. Rozkladá sa predovšetkým vyššími hubami z
oddelenia Basidiomycota, ktoré sú schopné produkovať lignolytické enzýmy. Tieto enzýmy
sú lokalizované na koncoch hýf, ktorými prenikajú do dreva a tak spôsobujú jeho rozklad.
Najznámejší sú pôvodcovia bielej a hnedej hniloby druhy rodu Armillaria, Coriolus, Collybia,
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Polystictum, Pleurotus, Polysporus, Serpula lacrymans, Trametes pini, Fomes annosus. Z
mikroskopických húb sú to druhy rodu Aspergillus, Fusarium, Trichoderma a Trichothecium.
3.4.2 Kolobeh dusíka v biosfére
Kolobeh dusíka v prírode pozostáva z viazania molekulového dusíka atmosféry do
organických a anorganických väzieb a zo spätného uvoľňovania z týchto väzieb do atmosféry.
Atmosféra obsahuje aţ 79 % molekulového dusíka, ktorý je však mimoriadne nereaktívny
(molekuly N2 sú navzájom viazané trojitou väzbou a dusík sa správa ako inertný plyn) a je pre
väčšinu organizmov v tejto forme nedostupnou ţivinou. Takmer všetky vyššie rastliny,
ţivočíchy a mikroorganizmy vyţadujú anorganicky alebo organicky viazaný dusík vo forme
amónnych solí, dusičnanov a rôznych organických zlúčenín (najmä aminokyseliny,
bielkoviny). Týchto zlúčenín býva obyčajne v prostredí nedostatok, čo pôsobí ako limitujúci
faktor rastu a rozmnoţovania organizmov. Schopnosťou vyuţiť molekulový dusík z
atmosféry a vyuţiť ho pre svoj rast disponuje iba malá skupina špecifickej bakteriálnej
mikroflóry. Tieto pútače či fixátory dusíka ţijú v pôde a vo vodách a sú schopné fixovať
atmosférický dusík za dvojakých podmienok. Predstavitelia tzv. nesymbiotického viazania
dusíka sú voľne ţijúce baktérie rodu Azotobacter, Beijerinckia, Clostridium, či
fotosyntetizujúce cyanobaktérie reprezentované rodmi Anabaena a Nostoc. Pri tzv.
symbiotickom viazaní dusíka, ţijú fixujúce baktérie rodu Rhizobium v symbióze s koreňmi
bôbovitých rastlín. Ţivotnou činnosťou mikroorganizmov sa všetky organické dusíkaté
zlúčeniny rastlinného a ţivočíšneho pôvodu – odumretá biomasa, ţivočíšne exkrementy,
premieňajú na amoniak (amonifikácia), ktorý je vo forme amónnych iónov univerzálnym
zdrojom dusíka pre rastliny a pre väčšinu heterotrofných mikroorganizmov. Amoniak v
prírode podlieha biologickej transformácii na dusičnany v procese nitrifikácie, ktorú realizujú
špecializované skupiny aeróbnych chemoautotrofných baktérií. V prvom stupni sa amoniak
oxiduje na dusitany (baktérie rodu Nitrosomonas), ktoré sú v ďalšom stupni oxidované na
dusičnany (baktérie rodu Nitrococcus, Nitrobacter). Takto je dusík vo svojej podobe znova
dostupný na výţivu rastlín. Keďţe nitrifikačné baktérie, ktoré disponujú vysokou
metabolickou aktivitou, sú prítomné v pôde a vo vodách vo veľkom počte, dochádza k
pomerne rýchlej premene amoniakálnej rezervy (ako aj amónnych solí pouţívaných ako
umelé hnojivá) na rozpustné dusičnany. Tieto sú často z pôdy vyplavované, čím ochudobňujú
pôdu o dusík vyuţiteľný rastlinami a súčasne spôsobujú zamorenie vodných tokov a zdrojov
pitnej vody. Niektoré baktérie vyuţívajú dusičnany namiesto kyslíka ako konečný akceptor
vodíka (anaeróbne dýchanie), čím dochádza k redukcii dusičnanov v procese denitrifikácie,
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ktorej výsledným produktom je molekulový dusík. Pôda sa týmto spôsobom taktieţ
ochudobňuje o dusík, ktorý ako inertný plyn uniká do atmosféry.
Rozhodujúca časť dusíka v pôde je viazaná v organických zlúčeninách (95–98 %), a preto len
malý podiel pripadá na anorganický dusík. Organický dusík v pôde tvoria rastlinné a
ţivočíšne zvyšky, biomasa mikroorganizmov, produkty biologických a chemických premien
organických dusíkatých látok, a najmä humus. Anorganický dusík reprezentujú hlavné typy
zlúčenín amoniakálny (N-NH4+) a nitrátový (N-NO3-) dusík ako hlavné formy pôdneho
minerálneho dusíka; nitritový dusík (N-NO2-) a oxidy dusíka (N2O, NO, NO2) vyskytujúce sa
v pôde len prechodne, za osobitých podmienok, ako medziprodukty väčšinou mikrobiálnych
premien dusíka v pôde; iné, málo dôleţité medziprodukty mikrobiálnych procesov, napr.
hydroxylamín (NH2OH), nitramid (N2H2O2); plynný molekulový dusík (v pôdnom vzduchu)
pôvodom z ovzdušia, alebo ako produkt denitrifikácie (nitrifikácie) v pôde. Obidve formy sú
v pôde v protichodne prebiehajúcich procesoch mineralizácie organického dusíka a
imobilizácie minerálneho dusíka.
Mineralizácia je proces biologickej premeny organických dusíkatých látok na minerálne
formy. Imobilizácia je protichodne prebiehajúca premena minerálneho dusíka na organické
zlúčeniny. Obidva pochody zabezpečuje aktivita ţivých organizmov, t.j. pôdnych
mikroorganizmov. Sú to veľmi dômyselné mechanizmy umoţňujúce permanentnú reguláciu
obsahov rozhodujúcich foriem dusíka v pôde a súčasne aj obranné mechanizmy proti
jednostrannému vývoju premien a pohybu dusíka v pôde a pri jeho kolobehoch v prírode. Za
najdôleţitejší faktor, ktorý ovplyvňuje imobilizáciu dusíka povaţujeme pomer C: N v
rozkladanom materiáli. Mikroorganizmy rozkladom organického materiálu získavajú látky,
ktoré potrebujú pre syntézu vlastných zloţitých organických látok v bunke. Ak má substrát
vysokú hodnotu pomeru C: N, bude prevaţovať čistá imobilizácia. Ak je táto hodnota nízka,
bude prebiehať mineralizácia. Pri rozklade organickej hmoty sa uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý
zniţuje pomer C: N v prostredí.
Najväčšie mnoţstvo dusíka z pôd odoberie človek vo forme úrody. Časť prístupného dusíka
sa viaţe dočasne v biomase pôdnej mikroflóry a ďalšie straty v rozdielnom rozsahu vznikajú
tieţ denitrifikáciou, vyplavovaním a vyprchávaním. Z uvedeného je zrejmé, ţe hladina
prístupných foriem dusíka v pôdnom roztoku musí byť prirodzeným spôsobom dopĺňaná tak,
aby mali rastliny zabezpečený plynulý prísun ţivín. Tento biologický kolobeh dusíka
uskutočňujú rôzne skupiny mikroorganizmov, ktorých činnosť na seba nadväzuje. Procesy,
ktorými sa uskutočňuje kolobeh dusíka v prírode sa rozdeľujú do troch hlavných skupín.
Prvou skupinou sú procesy syntetické, ktorými vznikajú zloţité organické dusíkaté látky v
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tele rastlín a mikroorganizmov (pútanie vzdušného dusíka, biologická imobilizácia). Druhú
skupinu tvoria procesy rozkladné, ktorými sa uskutočňuje mineralizácia organických
dusíkatých látok (amonizácia) a tretiu skupinu tvoria mikrobiálne premeny minerálnych
foriem dusíka (nitrifikácia, denitrifikácia).
Biologická fixácia (viazanie vzdušného dusíka nitrogénnymi baktériami) je v podstate
biologická redukcia vzdušného molekulového dusíka na amoniak. Uskutočňuje sa výlučne
prokaryotickými mikroorganizmami, ktoré majú špecializovaný enzým, nitrogenázu. Niektoré
z fixátorov sú diazotrofné, t.j. sú schopné vyuţívať ako zdroj dusíka vzdušný molekulový
dusík a súčasne aj pôdne zdroje dusíka, zatiaľ čo iné môţu fixovať dusík iba v symbióze s
eukaryotickými organizmami. Biochemizmus je pre všetky formy rovnaký. Molekulový dusík
sa vo všetkých prípadoch najskôr redukuje na NH3, ktorý je prvým stabilným produktom
pútania dusíka. Amoniak za účasti hydrogenáz reaguje s kyselinou α-ketoglutarovou na
kyselinu glutámovú. Podrobný biochemický mechanizmus fixácie N 2 nie je doteraz známy.
Redukcia N2 na NH3 vyţaduje energiu vo forme ATP a redukujúce ekvivalenty.
Najvýznamnejšia je symbiotická fixácia rizóbiami leguminóz. Pri tejto fixácii sa dusík
asimiluje a transformuje buď do amidov, alebo ureidov a v konečnom štádiu do proteínov.
Leguminózna rastlina poskytuje fixátorovi zdroj uhlíka a fixátor dodáva leguminóze dusík,
napr. heterotrofné, voľne ţijúce - Clostridium sp. (anaeróbny), Azotobacter sp., Derxia sp.
(aeróbny), s koreňmi asociované endofyty, Herbaspirillum sp., Acetobacter sp. (obe na
cukrovej trstine), symbiotické - Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. (obe na leguminózach),
Azorhizobium sp. (na sesbanii), autotrofné, voľne ţijúce - Rodospirillum sp., cyanobaktérie
(aeróbne), symbiotické - sinice (na hubách, lišajníkoch), Anabaena azolla (zeleno-modrá riasa
na Azolle).
Asymbiotické pútanie vzdušného dusíka uskutočňujú voľne ţijúce baktérie, napr. Azotobacter
chroococcum, vyuţíva ako zdroj uhlíka a energie rozličné organické zlúčeniny ţivného
humusu, Clostridium pasteurianum, skvasovaním sacharidov získava potrebnú energiu na
pútanie N2. Symbiotické pútanie vzdušného dusíka uskutočňujú nitrogénne baktérie, ktoré
vytvárajú na koreňoch bôbovitých rastlín hrčky a ţijú s nimi v symbióze (Rhizobium sp.).
Biologická imobilizácia dusíka je endergonický proces, pri ktorom sa získava energia v
paralelných procesoch mineralizácie substrátu. Najľahšie asimilovateľným zdrojom dusíka
pre mnohé baktérie, aktinomycéty a mikromycéty sú amónne soli. Nitráty sú asimilované
mnohými hubami z triedy Chytridiomycetes, vreckatovýtrusnými hubami (Ascomycota), napr.
druhy rodu Chaetomium, Gymnoascus, malým mnoţstvom bazídiomycét (Basidiomycota) a
mnohými mitospórickými, resp. konídialnými hubami.
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Mineralizácia organických dusíkatých látok (amonizácia) je biologický rozklad organických
látok v pôde so sprievodným uvoľňovaním minerálneho dusíka v amoniakálnej forme. Je to
univerzálny
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Z

hľadiska

prispôsobovania sa dusíka rastlinám má najväčší význam amonizácia bielkovín a močoviny,
ktorá sa vo väčšom mnoţstve dostáva do pôdy vo forme priemyselného hnojiva.
Amonizácia močoviny, chemicky močovina predstavuje diamid kyseliny uhličitej obsahujúci
46 % dusíka. V amidickej forme je pre rastliny neprístupná, preto musí byť mineralizovaná.
Chemizmus rozkladu je veľmi jednoduchý. Ide o hydrolýzu za pomoci enzýmu ureázy.
Výsledný uhličitan amónny je málo stály a rozkladá sa na CO 2, H2O a amoniak. Rozkladači
močoviny z nej dokáţu vyuţiť iba dusík, ktorý si berú z uvoľneného amoniaku. Ako zdroj
uhlíkatých látok vyţadujú zloţitejšie organické látky ako je močovina. Medzi najdôleţitejšie
mikroorganizmy patria Bacillus probatus, Planosarcina ureae, Micrococcus ureae, ktoré
súborne označujeme ako urobaktérie.
Amonizácia kyseliny močovej, kyselina močová je pre baktérie zároveň zdrojom dusíka a
uhlíka, ktorým je produkovaný CO2. Sumárnu oxidáciu vyjadruje reakcia C5H4N4O3 + 8 H2O
= 11/2 O2 → 4 NH4.HCO3 + CO2. Medzi najznámejšie baktérie rozkladajúce kyselinu močovú
na močovinu a kyselinu vínnu patria druhy Pseudomonas fluorescens, Bacterium vulgare,
Bacterium acidiurici.
Amonizácia chitínu, hydrolýza chitínu prebieha enzymaticky chitinázou alebo chitázou.
Pôsobením enzýmu sa chitín rozkladá nasledovne: chitín → chitozan → N-acetylglukozamín
→ glukozamín + kys. Octová, pričom glukozamín sa ďalej rozkladá na 4 C 6H11O5NH2 + H2O
→ C6H12O6 + 4 NH3. Okrem toho sa uvoľňuje tieţ veľké mnoţstvo kyseliny octovej.
Acetylglukózamín sa ďalej štiepi na glukózamín, ktorý je vlastným producentom amoniaku.
Glukóza a kyselina octová slúţia mikroorganizmom ako zdroj energie a amoniak predstavuje
zdroj dusíka. Najznámejším rozkladačom je baktéria Bacterium chitinovorum.
Amonizácia bielkovín, bielkoviny sa najprv hydrolyticky štiepia za účasti proteolytických
enzýmov, tzv. proteináz. Tie uvoľňujú peptidové väzby buď uprostred alebo na konci
reťazcov bielkovinovej molekuly, čím vznikajú polypeptidy. Polypeptidy predstavujú ešte
relatívne veľké molekuly zloţené najmenej z dvoch dipeptidov. Ich rozklad sa uskutočňuje
prostredníctvom ďalšej skupiny enzýmov, tzv. peptidáz. Konečnými produktmi rozkladu
bielkovín mimo bunky sú aminokyseliny, ktoré môţu prejsť cez bunkovú stenu
mikroorganizmov prostredníctvom špecifických enzýmov, permeáz. Vo vnútri buniek sa
amonokyseliny následne rozkladajú skupinou deamináz a dekarboxyláz na konečné produkty.
Tieto reakcie označujeme súborne ako deaminácie. Schéma rozkladu bielkovín je nasledovná:
68

bielkovina → peptón → peptid → aminokyselina. V rámci amonizácie bielkovín je ynámych
niekoľko typov deaminácií, hydrolytická deaminácia, pri ktorej sa aminokyseliny rozkladajú
na príslušné oxykyseliny, alkoholy, amoniak, hydrolytická deaminácia spojená s
dekarboxyláciou, aminokyseliny sa rozkladajú na príslušné oxykyseliny, alkoholy, amoniak a
dekarboxyláciou CO2, redukčná deaminácia, ktorá vedie ku vzniku mastných kyselín,
redukčná deaminácia spojená s dekarboxyláciou, pri ktorej sa vzniknuté mastné kyseliny
často dekarboxylujú, oxidačná deaminácia spojená s dekarboxyláciou, ktorá je katalyzovaná
špecifickými oxidázami, vznikajú kyseliny a amoniak, reakcia je často spojená s
dekarboxyláciou, pričom vznikajú mastné kyseliny a priama deaminácia spojená s tvorbou
dvojitých väzieb, pri ktorej vznikajú nenasýtené kyseliny.
Amonizácia nukleoproteidov, nukleoproteidy sú všeobecne dobrým zdrojom dusíka a menej
vhodným zdrojom uhlíka pre veľa druhov mikroorganizmov schopných produkovať enzýmy
ribonukleázy a deoxyribonukleázy (napr. z baktérií druhy rodu Achromobacter, Bacillus,
Clostridium, Micrococcus, Pseudomonas a z mikroskopických húb druhy rodu Penicillium a
Aspergillus). Rozklad prebieha rozštiepením nukleoproteidov, rozkladom polynukleotidového
reťazca molekuly RNA a DNA, defosforyláciou mononukleotidov, rozštiepením nukleozidu
na cukor a bázy a rozkladom purínových a pyrimidínových báz.
Z mikrobiálnych premien minerálnych foriem dusíka sú známe nitrifikácia a denitrifikácia.
Amoniak, ktorý sa uvoľňuje mineralizáciou organických dusíkatých látok do prostredia,
podlieha biologickej oxidácii, t.j. nitrifikácii. Je to súbor procesov, ktorými sa redukované
formy dusíka postupne menia na oxidované a v konečnom dôsledku aţ na nitráty.
Uskutočňujú ju chemoautotrofné aj chemoheterotrofné mikrororganizmy a podľa toho ju
rozdeľujeme na autotrofnú a heterotrofnú nitrifikáciu. Autotrofná nitrifikácia predstavuje
oxidáciu amónnych solí (redukovaných anorganických zlúčenín dusíka), ktorá prebieha v
dvoch fázach, prvá fáza je nitritácia, pri ktorej nitritačné baktérie oxidujú amoniak na nitrity
(2NH3 + 3O2 → 2NO2- + 2H2 + 2H2O + 619 kJ), druhá fáza je nitratácia, pri ktorej nitratačné
baktérie oxidujú nitrit na nitrát (2HNO2 + O2 → 2NO3- + 2H+ + 96 kJ). Pri oboch stupňoch sa
oxidačnou fosforyláciou uvoľňuje energia, ktorá je vyuţívaná ako jediný zdroj energie. Ako
zdroj uhlíka mikroorganizmy vyuţívajú CO2. Nitrifikačné baktérie sú špecializované,
autotrofné a striktne aeróbne. Delíme ich na nitritačné a nitratačné. Nitritačné baktérie majú
vo svojom rodovom názve predponu „nitroso“ (Nitrosobacter, Nitrosospira, Nitrosomonas,
Nitrosococcus) a nitratačné predponu „nitro“ (Nitrobacter, Nitrocystic). Nitrifikácia má veľký
ekologický význam. Nitráty sa v pôde neviaţu na pôdny sorpčný komplex a sú dobre
rozpustné vo vode. Pohyb nitrátov v pôdnom profile je veľmi dôleţitý a má veľký význam pre
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dobré zásobovanie koreňov rastlín dusíkom. Heterotrofnú nitrifikáciu sú schopné
uskutočňovať prakticky všetky heterotrofné mikroorganizmy. Vznik nitrátov je u nich
výsledkom vnútrobunkovej regulácie.
Denitrifikácia je opačným procesom ako nitrifikácia. Je to proces redukcie nitrátového
dusíka na oxidy dusíka a molekulový dusík. K redukcii dochádza dvoma hlavnými spôsobmi,
a to priamou a nepriamou denitrifikáciou. Priama redukcia dusičnanov sa uskutočňuje
výlučne biologickými enzymatickými mechanizmami. Priamu denitrifikáciu uskutočňujú
baktérie Chromobacterium denitrificans, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas pyocyanea.
Nepriama redukcia prebieha chemickými reakciami. Preto sa tento spôsob redukcie nazýva aj
chemodenitrifikácia. Nepriama denitrifikácia nastáva ako dôsledok chemickej reakcie medzi
kyselinou dusitou a aminokyselinami. Prebieha tu iba redukcia z nitrátov na nitrity. Účasť
mikroorganizmov je spojená len s tvorbou nitritov a aminokyselín a nemá pre ne ţiadny
energetický význam. Denitrifikácia je posledná etapa v kolobehu dusíka, pri ktorej sa do
atmosféry vracajú späť jeho plynné formy. Konečnými produktmi sú NO, N 2O a najmä N2.
3.4.3 Kolobeh síry v biosfére
Zdrojom síry je zemská kôra. Síra je biogénny prvok nevyhnutný pre syntézu organickej
hmoty ţivými organizmami. Ţivé organizmy ju môţu prijímať len vo forme rozpustených
síranov. V redukovanej forme v podobe sulfánu (sírovodíka, H 2S) je síra v biosfére prítomná
ako dôsledok vulkanickej činnosti (sírne pramene) a metabolizmu mikroorganizmov. V
prírode sa sulfán môţe nahromadiť iba v anaeróbnom prostredí, v prítomnosti kyslíka
dochádza k jeho spontánnej oxidácii. Kolobeh síry je v prírode veľmi dôleţitý, pretoţe
prostredníctvom sírnych aminokyselín je zloţkou bielkovín. Pre rastliny a pre väčšinu
mikroorganizmov sú jediným vyuţiteľným zdrojom síry rozpustené sírany. Z týchto
syntetizujú organické sírne zlúčeniny, v ktorých sa síra vyskytuje v redukovanej podobe (–
SH, -S-S-). V procese mineralizácie sa z organických zlúčenín uvoľňuje sulfán. Tento uniká
do ovzdušia, kde je oxidovaný na síru alebo môţe byť bezfarebnými sírnymi baktériami v
aeróbnom prostredí oxidovaný na síru a sírany. Asimilácia síranov na sírne organické zloţky
buniek a na ňu nadväzujúca mineralizácia vyúsťujú do redukcie síranov na H2S. Sulfán môţe
zo síranov vzniknúť i priamo, a to v neprítomnosti kyslíka anaeróbnym dýchaním baktérií,
ktoré redukujú SO42- tým, ţe ich vyuţívajú ako koncové akceptory elektrónov pri oxidácii
organických zlúčenín (Desulfovibrio, Desulfotomaculum). Tento proces prebieha napr. v
bahne, na dne vodných tokov, rybníkov, jazier či morí.
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Sírovodík H2S vzniká v pôde a vo vode v procese mineralizácie sírnych aminokyselín v
anaeróbnych podmienkach alebo redukciou síranov v anaeróbnom prostredí, t.j.
desulfurikáciou. Sírovodík je vo vyšších koncentráciách pre rastliny a tieţ pre
mikroorganizmy toxický. Vo vode jeho nadbytok spôsobuje koróziu kovových predmetov
(napr. ţelezné potrubie), ale pôsobí tieţ toxicky na ryby a všetky vo vode ţijúce organizmy a
vodné rastliny.

3.5 Fyzikálne a chemické metódy kontroly mikrobiálneho rastu
No aj v období keď uţ Pasteur presviedčal odborníkov i laikov o mikrobiálnom pôvode
infekčných chorôb, ovládli medicínu staré a dávne zvyky. Úmrtnosť po operáciách bola taká
vysoká, ţe človek leţiaci na operačnom stole bol vystavený riziku smrti viac, ako anglický
vojak na bojisku. Anglický chirurg Lister prišiel vtedy na šťastnú myšlienku, ţe ak sú
mikroorganizmy pôvodcami hniloby, sú príčinou aj častého hnisania rán po operáciách, určite
sa mikroorganizmy zo vzduchu usídľujú aj v ranách a rozmnoţujú sa v nich. Hľadal vhodný
prostriedok ako zabrániť mikroorganizmom vniknúť do rán zo vzduchu a s rukami a nástrojmi
chirurgov. Začal svojich pacientov operovať pod stálou sprchou kyseliny karbolovej a úspech,
v podobe rapídneho zníţenia úmrtnosti operovaných pacientov, sa onedlho dostavil. Kyselina
karbolová (fenol) sa v podobe zriedených vodných roztokov stala prvým úspešným
dezinfekčným prostriedkom, ktorý znemoţňoval rozmnoţovanie

mikroorganizmov. Je

potrebné zdôrazniť, ţe lepšie sa je patogénnym mikroorganizmom vyhnúť ako sa im brániť.
Príčinou, prečo koncom 19. storočia, ale najmä začiatkom 20. storočia začal klesať počet
úmrtí spôsobených infekčnými chorobami vo vyspelých krajinách, bolo zníţenie moţnosti
kontaktu obyvateľstva s mikroorganizmami. Zaistenie nezávadných zdrojov pitnej vody,
účinná kanalizácia a zvýšenie hygienickej úrovne pri výrobe a skladovaní potravín výrazne
obmedzili počty črevných ochorení.
Treba si uvedomiť, ţe slogan „len dezinfikované je dokonale čisté" je rovnako nebezpečný,
ako snaha pri kaţdom zvýšení teploty poţadovať od lekára predpísanie antibiotík. Rovnako je
nevhodné, bez rozmyslu likvidovať mikroorganizmy na sebe a okolo seba. Napríklad častým
umývaním sa zredukuje, resp. odstráni normálna mikroflóra koţe, ktorá má dôleţitú ochrannú
funkciu, čo môţe mať za následok hnisavé ochorenie koţe, vyvolané baktériami
Staphylococcus aureus. Je pravdepodobné, ţe aj zvyšujúci sa počet alergických ochorení
súvisí s prehnanou hygienou, keď príliš úzkostlivé matky chránia dojčatá a batoľatá pred
beţnými nečistotami prostredia. I keď ţivot na Zemi nie je moţný bez účasti
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mikroorganizmov, predsa sme často postavení pred úlohu chrániť sa pred nimi, alebo proti
nim aktívne zasiahnuť. V mikrobiologickej praxi sa uplatňujú rôzne metódy inaktivácie
mikroorganizmov. Pomocou dezinfekčných a sterilizačných postupov likvidujeme neţiaduce
mikroorganizmy na predmetoch a v najbliţšom okolí, pomocou antiinfektív – antibiotík a
chemoterapeutík

sa

snaţíme

potlačiť

mikroorganizmy,

ktoré

prenikli

dovnútra

makroorganizmu.
Po stránke svojho pôsobenia proti mikroorganizmom sú sterilizácia a dezinfekcia príbuzné
procesy, ale z hľadiska ich uplatnenia a pouţívaných metód sú odlišné. Kým sterilizáciou sa
dosahujú základné podmienky na úspešnú kultiváciu vybraných mikroorganizmov, cieľom
dezinfekcie je zneškodniť choroboplodné zárodky v infikovaných materiáloch i v rozličných
zamorených priestoroch. Vyţadovaný účinok sa dosahuje najmä usmrtením alebo
inaktiváciou vyskytujúcich sa mikroorganizmov a vírusov, len pri sterilizácii filtráciou sa
mikroorganizmy z kontaminovaných roztokov zachytávajú a odstraňujú. Pri sterilizácii a
dezinfekcii sa zvyčajne pouţívajú pracovné postupy, ktoré moţno podľa charakteru účinku
proti mikroorganizmom rozdeliť na fyzikálne a chemické metódy.
3.5.1 Sterilizácia
Sterilizácia je kvantitatívne usmrtenie všetkých foriem ţivota (vegetatívnych foriem aj spór) v
určitom uzavretom priestore. Sterilizáciu moţno uskutočniť viacerými fyzikálnymi alebo
chemickými metódami. V beţnej laboratórnej praxi sa vyuţívajú prevaţne fyzikálne metódy
sterilizácie. Pri správnom uplatnení sú dostatočne spoľahlivé a nezapríčiňujú výraznejšie
zmeny chemického zloţenia a kultivačných vlastností sterilizovaných roztokov alebo
predmetov. Podľa charakteru sterilizovaného materiálu sa pouţívajú metódy zaloţené na
sterilizačných účinkoch tepla (sterilizácia vlhkým teplom, sterilizácia suchým teplom),
filtrácie alebo ţiarenia.
Pri sterilizácii teplom sa prejavuje všeobecný vzťah, podľa ktorého čím vyššia je teplota, tým
kratší čas musí pôsobiť, aby sa dosiahol potrebný účinok. Je však overenou skúsenosťou, ţe
proti pôsobeniu suchého tepla sú mikroorganizmy oveľa odolnejšie ako proti pôsobeniu
vlhkého tepla pri tej istej teplote. Tento odlišný sterilizačný účinok suchého a vlhkého tepla sa
pripisuje rozdielnemu mechanizmu pôsobenia. Predpokladá sa, ţe kým pri suchom teple je
letálny účinok predovšetkým dôsledkom oxidačných dejov, účinok vlhkého tepla sa zakladá
na koagulácii niektorých proteínov. Pri vyššej teplote sa vo vlhkom prostredí pravdepodobne
uvoľňujú sulfhydrilové skupiny, proteíny sa rozpadávajú na menšie peptidové reťazce, ktoré
sa vplyvom väčšej pohyblivosti ľahko usporiadajú do nových komplexov. Pri zmenšujúcej sa
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vlhkosti sa molekuly proteínov ťaţšie rozkladajú, zniţuje sa počet polárnych skupín a
vznikajúce peptidy sú menej pohyblivé. Výsledkom je väčšia odolnosť mikroorganizmov
proti pôsobeniu vysokých teplôt v suchom prostredí.
Sterilizácia vlhkým teplom je spôsob sterilizácie, ktorý je veľmi účinný a pri beţnej
mikrobiologickej práci sa najviac pouţíva. Patrí sem sterilizácia pri normálnom tlaku
(sterilizácia varom, sterilizácia prúdiacou parou, tyndalizácia a pasterizácia) a sterilizácia pri
zvýšenom tlaku.
Najbeţnejšia je sterilizácia varom. Pouţíva sa najmä tam, kde sa vyţaduje inaktivácia zväčša
menej odolných patogénnych druhov a kde moţno predpokladať len mierny stupeň
kontaminácie. Varom sa často sterilizujú napr. chirurgické nástroje, injekčné striekačky, ihly a
iné kovové predmety, ktoré sa najprv dobre opláchnu vodou. Sterilizované predmety sa varia
asi 20 min.
Sterilizácia prúdiacou parou sa väčšinou robí v Kochovom sterilizátore. Prúdiacou parou sa
väčšinou sterilizuje 10 aţ 45 min. Keďţe teplota nie je vyššia ako 100 °C, tento spôsob je
vhodný predovšetkým na sterilizáciu niektorých kultivačných médií a iných roztokov
obsahujúcich termolabilné zloţky, ktoré by sa vyššou teplotou znehodnotili. Táto metóda
neposkytuje vţdy bezpečnú záruku úplnej sterility.
Podstatne istejší výsledok moţno dosiahnuť opakovanou (prerušovanou) sterilizáciou. Ide o
frakcionovanú sterilizáciu – tyndalizáciu, ktorá sa pouţíva na odstránenie vegetatívnych
foriem mikroorganizmov z materiálu, ktorý sa vysokou teplotou rozkladá, alebo inak
modifikuje (cukry, aminokyseliny, vitamíny). Uskutočňuje sa v Kochovom sterilizátore., v
ktorom moţno dosiahnuť maximálnu teplotu 100 °C. Touto teplotou sa síce usmrtia
vegetatívne formy mikroorganizmov, nie je však dostatočná na usmrtenie termorezistentných
spór. Z tohto dôvodu sa sterilizuje frakcionovane, pričom sterilizovaný materiál sa zahrieva
30 min pri 100 °C, ponechá sa 24 hod pri laboratórnej teplote kedy odolnejšie spóry vyklíčia a
vzniknuté vegetatívne bunky sa zničia druhou, prípadne treťou sterilizáciou opakovanou vţdy
v intervale 24 hod.
Z roztokov, ktoré sú na zvýšenie teploty osobitne citlivé, moţno mikroorganizmy čiastočne
odstrániť pasterizáciou. Je to jednorazová sterilizácia, ktorou sa usmrcujú len vegetatívne
formy mikroorganizmov. Pouţíva sa na sterilizáciu potravín (mlieko, smotana, pivo). Môţe sa
pouţiť krátkodobá pasterizácia 20 s pri 80 °C alebo dlhodobá 30 min pri 65 °C.
Podstatná výhoda sterilizácie pri zvýšenom tlaku je v tom, ţe umoţňuje pouţívať teploty
vyššie ako 100 °C. Tým sa výrazne zlepšuje sterilizačný účinok, ktorý sa prejaví zvýšením
spoľahlivosti a skrátením času sterilizácie. Je to v súčasnosti najbeţnejšie pouţívaný spôsob
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sterilizácie. Uskutočňuje sa v kovových hrubostenných nádobách s dvojitým plášťom, ktoré
moţno hermeticky uzavrieť, v autoklávoch. Výška dosiahnutej teploty závisí od tlaku v
autokláve. Všeobecne pouţívaný sterilizačný reţim je zahriatie na 120 °C, 20 min pri pretlaku
120 kPa. Dobu sterilizácie i tlak v autokláve moţno voliť v závislosti od vlastností
sterilizovaného materiálu ako aj od objemu sterilizovaných roztokov.
Sterilizácia suchým teplom, pri ktorej sa sterilizačný účinok suchého tepla uplatňuje
predovšetkým dvoma hlavnými spôsobmi. Je to sterilizácia plameňom a sterilizácia horúcim
vzduchom.
Sterilizácia plameňom sa vyuţíva pri ţíhaní ako aj opaľovaní. Ţíhaním sa sterilizujú
mikrobiologické očká, preparačné ihly a iné menšie kovové nástroje, ktoré treba rýchlo,
spoľahlivo a v krátkom čase opakovane sterilizovať a ktoré sa takýmto zásahom nepoškodia.
Opaľovaním sa sterilizujú hrdlá baniek, skúmaviek, i vatové zátky (pri kaţdom otvorení a
zatvorení). Z ďalších nástrojov sa opaľujú sklenené hokejky pouţívané na rozotieranie
inokula na povrchu tuhých kultivačných médií v Petriho miskách. Niekedy sa len rýchlo
pretiahnu plameňom, preto sterilizačný účinok nie je vţdy celkom zaručený.
Sterilizácia horúcim vzduchom sa realizuje v horúcozdušných sterilizátoroch, sušiarňach.
V sušiarňach sa sterilizujú uzavreté sklenené nádoby, Petriho misky, pipety zabalené buď v
papieri alebo v kovových puzdrách, všeobecne sa sterilizuje pri teplote 150 °C maximálne 3
hod. Pri voľbe sterilizačnej teploty tým súvisiaceho času sterilizácie sa predovšetkým
prihliada na vlastnosti sterilizovaných materiálov. Sklené a kovové predmety balené do
kovových fólií alebo puzdier sa zvyčajne sterilizujú 2 hod pri 170 aţ 180 °C. Ak sú balené do
papiera, sterilizujú sa 4 aţ 5 hod pri 120 aţ 130 °C, pretoţe pri vyšších teplotách by papier
zuhoľnatel alebo zhorel.
Niektoré roztoky obsahujú veľmi citlivé termolabilné zloţky, ktoré sa uţ pri málo zvýšenej
teplote znehodnocujú. Keďţe ich nemoţno sterilizovať teplom, treba pri ich sterilizácii pouţiť
iné postupy. Najšetrnejším a najviac pouţívaným spôsobom sterilizácie termolabilných
roztokov je sterilizácia filtráciou. Princíp tohto spôsobu sterilizácie sa zakladá na tom, ţe
roztoky sa filtrujú cez pórovitý materiál, ktorý prepustí filtrovaný roztok a súčasne zadrţí
bunky a spóry kontaminujúcich mikroorganizmov. Pri filtrácii sa teda mikroorganizmy
neničia, ale iba zachytávajú na filtroch a tak oddeľujú od ţivného prostredia. Filtráciu moţno
urýchliť pretlakom alebo podtlakom. Beţne pouţívané sú membránové filtre vyrábané na
báze celulózy a acetátu s rôznymi veľkosťami pórov (0,2–0,5 μm), ďalej napr. sintrové
sklenené filtre, Chamberlandove filtre.
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Sterilizácia ţiarením sa v mikrobiologických laboratóriách veľmi často vyuţíva, pričom
najčastejšie je vyuţívané ultrafialové ţiarenie na sterilizáciu vzduchu a na povrchovú
sterilizáciu stien v laboratóriách, očkovacích boxoch. Ultrafialové ţiariče vyţarujú väčšinou v
oblasti vlnových dĺţok 210 aţ 310 nm, ale najlepší germicídny účinok má ţiarenie s vlnovou
dĺţkou asi 250 aţ 265 nm. V tomto rozmedzí ţiarenie silne absorbujú nukleové kyseliny, čo
sa prejavuje tvorbou kovalentných väzieb medzi susednými pyrimidínovými zásadami.
Vplyvom ultrafialového ţiarenia sa v ovzduší vytvára ozón, ktorý sa takisto vyznačuje
výrazným sterilizačným účinkom. Citlivosť mikroorganizmov na ultrafialové ţiarenie je
veľmi rozdielna. Veľkou odolnosťou sa okrem spór vyznačujú aj viaceré vegetatívne bunky
baktérií a kvasiniek, obsahujúce karotenoidné farbivá. Účinok ultrafialového ţiarenia sa
zniţuje vplyvom intenzívneho osvetľovania viditeľným svetlom počas oţarovania, alebo
krátko po pôsobení ultrafialového ţiarenia (fotoreaktivácia). Závaţná nevýhoda ultrafialového
ţiarenia je aj v tom, ţe nemá takmer nijakú penetračnú schopnosť a nepôsobí na zatienené
plochy. Preto sterilizáciu ultrafialovým ţiarením nemoţno povaţovať za celkom spoľahlivú
sterilizačnú metódu.
Röntgenové ţiarenie X má vysokú penetračnú schopnosť, pôsobí však škodlivo nielen na
mikroorganizmy, ale aj na bunky vyšších organizmov.
V praxi sa často vyuţíva beta a gama ţiarenie na konzervovanie potravín, prípadne na
prípravu sterilných laboratórnych pomôcok, ktoré nemoţno sterilizovať horúcim teplom, resp.
parou.
V mikrobiologických laboratóriách sa pri sterilizácii uprednostňujú predovšetkým fyzikálne
metódy, chemická sterilizácia sa uplatňuje obmedzene. Hlavným dôvodom je problematické
odstraňovanie rezíduí, korozívne účinky, chemická reaktivita, prípadne iné nepriaznivé
vplyvy chemických látok na sterilizovaný materiál. Aj výber látok vhodných na sterilizáciu je
pomerne úzky; medzi najpouţívanejšie patria chlór, formaldehyd, etylénoxid a alkohol. Ich
vyuţitie sa obmedzuje takmer výhradne len na povrchovú sterilizáciu pracovných stolov,
aparatúr a rozličných iných predmetov, z ktorých môţu látky po aplikácii dobre vyprchať a
keď aj zostanú určité rezíduá, nepôsobia nepriaznivo. Na sterilizáciu roztokov sa chemické
látky väčšinou nepouţívajú, pretoţe zvyšky týchto látok alebo ich derivátov sa z roztoku
ťaţko odstraňujú.
Antimikrobiálne pôsobenie alkoholov vyplýva z ich schopnosti zapríčiňovať denaturáciu
proteínov. Alkoholy vo vysokej koncentrácii silne dehydratujú povrchy buniek, v dôsledku
čoho sa zoslabuje ich ďalšie prenikanie dovnútra buniek. Preto je výhodnejšie pred pouţitím
alkohol zriediť s vodou. Ani po primeranom zriedení nie sú alkoholy schopné spoľahlivo
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usmrcovať spóry, takţe z toho hľadiska moţno ich účinok povaţovať len za dezinfekčný. Na
dezinfekciu sa pouţíva 60 aţ 70 % vodný roztok etanolu, 2-propanolu (izopropylalkoholu) a
1-pentanolu (amylalkoholu).
Chemické sterilizačné prostriedky sa pouţívajú zväčša na sterilizáciu uţ nepotrebného
biologického materiálu, nádob určených na umývanie po ukončených experimentoch, nádob z
plastických hmôt a podobne. Spôsobujú koaguláciu a denaturáciu bielkovín, ktorá je príčinou
straty ţivotaschopnosti mikroorganizmov.

3.5.2 Dezinfekcia
Kým sterilizácia je nevyhnutnou súčasťou prípravných alebo začiatočných štádií kultivačných
postupov, dezinfekcia prichádza na rad najmä na koniec kultivácie, keď treba dôkladne
vydezinfikovať materiál, ktorý prišiel do styku s mikroorganizmami.
Dezinfekcia znamená zničenie mikroorganizmov na predmetoch, povrchu tela, prípadne v
priestore s dokázaným výskytom mikroorganizmov. Dezinfekciou sa majú predovšetkým
spoľahlivo zneškodniť vegetatívne bunky, väčšinou sa nepredpokladá podstatná eliminácia
odolnejších druhov spór alebo vírusov. Dezinfikujú sa kultivačné nádoby, pipety a iné sklo,
ţivné médiá, pracovné priestory a rozličný kontaminovaný odpad. Dezinfekciu moţno
vykonať v podstate rovnakými fyzikálnymi metódami, ktoré sa pouţívajú pri sterilizácii, ale
väčšinou sa uplatňuje chemická dezinfekcia. Dezinfekcia sa uskutočňuje radom chemických
zlúčenín s dezinfekčným účinkom. V praxi sa beţne pouţívajú ako dezinfekčné prostriedky
prípravky s obsahom halogénov (deriváty chlóru – chlórové vápno, chlóramín – ich
nevýhodou je nízka stabilita roztokov, výhodou je široké spektrum účinnosti; deriváty jódu –
jodofory), alkoholy (etylalkohol, propylalkohol – majú široké spektrum účinnosti, spôsobujú
koaguláciu proteínov), oxidačné činidlá (H2O2, kyselina peroctová), povrchovo aktívne látky
(organické amóniové soli), aldehydy (formaldehyd), deriváty fenolu (v mydlách, sprejoch,
dezodorantoch ako bakterioseptiká), alkalické látky (hydroxid vápenatý, hydroxid sodný,
uhličitan sodný), soli ťaţkých kovov (pri dlhodobom účinku však pôsobia toxicky).
Zo skupiny aldehydov sa na dezinfekciu často pouţíva 0,1 a 0,5 % roztok formalínu alebo 2
% vodný roztok glutáraldehydu, ktorý je menej dráţdivý. V súčasnosti sa nahrádzajú menej
dráţdivými a účinnejšími dezinfekčnými prostriedkami. K najznámejším dezinfekčným
látkam spomedzi halogénov patrí chlór, ktorý je účinný proti mikroorganizmom aj vírusom.
Jeho antimikrobiálny účinok je veľmi výrazný, o niečo slabšie pôsobí na mykobaktérie a
niektoré spóry baktérií. Plynný chlór sa uplatňuje pri dezinfekcii vody. Aj jód má silné
antimikrobiálne účinky, spoľahlivo inaktivuje vegetatívne bunky a o niečo slabšie aj spóry a
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vírusy. Najviac sa pouţíva vo forme jódovej tinktúry (1 aţ 10 % jódu v 70 aţ 95 % etanole).
Dobré dezinfekčné vlastnosti má aj jód rozpustený v roztoku jodidu draselného (Lugolov
roztok) alebo jód viazaný v niektorých organických zlúčeninách (jodoform). Účinok jódu a
chlóru sa výrazne zoslabuje prítomnosťou organického materiálu v prostredí. Z fenolových
zlúčenín je vo viacerých prípadoch najmenej spoľahlivý práve fenol. Jeho účinok sa zniţuje
nízkou teplotou, alkalickou reakciou prostredia a prítomnosťou organických látok. Okrem
toho je jedovatý aj pre vyššie organizmy a je aj leptavý, preto sa uţ nepouţíva. Deriváty
fenolu sú veľmi účinné najmä na grampozitívne baktérie, pomerne málo pôsobia na
acidorezistentné baktérie a na spóry. Niektoré deriváty fenolu, ako sú krezol, ortofenylfenol,
hexylrezorcinol a hexachlorofén, sú účinnejšie ako pôvodný fenol, často sa odporúča
pouţívať ich v roztokoch v kombinácii s mydlom. Napríklad zmes krezolu a mazľavého
mydla v pomere 1:1 je známa pod označením lyzol. Antimikrobiálne pôsobenie ťaţkých
kovov je zapríčinené ich schopnosťou viazať sa na sulfhydrilové skupiny proteínov, čo
zapríčiňuje denaturáciu, a tým aj stratu enzýmovej aktivity. Je to nešpecifický účinok, ktorý
môţe prebiehať vo všetkých ţivých bunkách, preto sú ťaţké kovy veľmi toxické aj pre vyššie
organizmy. Ťaţké kovy majú najvyššiu účinnosť, ak sa pouţívajú vo forme rozpustných solí,
ale je známe, ţe niektoré pôsobia antimikrobiálne aj v elementárnej kovovej forme alebo, ak
sú viazané v nerozpustných zlúčeninách. Antimikrobiálny účinok nerozpustných foriem
ťaţkých kovov sa nazýva oligodynamické pôsobenie. Vo väčšom meradle sa osvedčili najmä
dezinfekčné účinky zlúčenín ortuti, medi a striebra. Striebro je účinné v rozličných
rozpustných zlúčeninách, ale má aj výrazné oligodynamické účinky. Na dezinfekciu moţno
pouţiť AgNO3 (lapis infernalis), ktorý je účinný uţ pri zriedení 5×10 -4. Pri styku s ním však
organické látky sčernejú. Niektoré komplexné zlúčeniny striebra sa pouţívajú pri dezinfekcii
vody vo vodovodnej sieti, v studniach. Antimikrobiálny účinok povrchovo aktívnych látok
(detergenty, tenzidy) sa zakladá na ich schopnosti poškodzovať cytoplazmovú membránu,
ktorej funkcia je pre bunky ţivotne dôleţitá. Patrí sem dimetyldodecylbenzylamóniumchlorid
(alebo bromid), jej 10 % roztok je známy pod obchodným označením ajatín, ktorý má dobrý
dezinfekčný účinok a nízku toxicitu pre vyššie organizmy. Okrem toho je málo korozívny a
nemá nepríjemný zápach. Infikované predmety, ktoré treba pred umývaním najprv
dezinfikovať, moţno ihneď po pouţití vkladať do roztoku ajatínu.
Infekčný potenciál bioaerosólov, ktoré sa môţu vyskytovať v laboratóriu, sa dá zredukovať
trojako, a to zriedením alebo odstránením zo vzduchu a usmrtením germicídnymi
prostriedkami. Čiastočné zriedenie moţno dosiahnuť vhodnou ventiláciou, hoci jej hlavným
účelom je obmedziť šírenie bioaerosólov. Výhodnejšia je recirkulácia vzduchu spojená s
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filtráciou, ešte výhodnejšie je pouţiť germicídne prostriedky. Dajú sa pouţiť baktericídne
pary chemických dezinfekčných prostriedkov alebo, čo je ešte výhodnejšie, germicícdne
lampy s ultrafialovým ţiarením s vlnovou dĺţkou cca 253 nm. Ak sa pouţijú germicídne
lampy, treba však dbať aj na moţné riziká. Ţiarenie s príslušnou vlnovou dĺţkou môţe
poškodzovať plastické materiály priamo alebo ozónom, ktorý sa pri tomto procese tvorí.
Exponované chemikálie sa môţu oxidovať a môţu vznikať bioinhibičné produkty, čo je
neţiaduce najmä pri kultivačných médiách. No najväčšie riziko je v tom, ţe ultrafialové
ţiarenie poškodzuje oči a pokoţku. Ultrafialové ţiarenie moţno pouţiť na sterilizáciu
vzduchu, povrchov, aj tenkých filmov kvapalín, ak sú vystavené priamemu ţiareniu. Koţu a
oči si musí personál vstupujúci do oţarovaných miestností chrániť rukavicami, okuliarmi,
priehľadnými štítmi na tvár. V týchto priestoroch musia byť výstraţné nápisy a signály.
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4 VZŤAHY MIKROORGANIZMOV V EKOSYSTÉME
Medzi členmi spoločenstva ekosystémov je moţné nájsť prakticky všetky moţné varianty
vzájomných vzťahov, od vzájomnej kooperácie aţ po vzájomný tvrdý konkurenčný boj. V
ţivotnom prostredí panuje veľká konkurencia medzi mikroorganizmami. Hlavný konkurenčný
boj sa vedie o ţiviny, vodu a ţivotný priestor. Základné vzťahy medzi mikroorganizmami sú
v podstate dva, synergické a antagonistické.
Synergiou sa rozumie stav, kedy činnosť jednej populácie prospieva inej populácii.
Synergizmus (syntrofizmus) je synergia uplatňovaná v potravinovom reťazci. V rámci tejto
koexistencie baktérií dochádza k vzájomnej výmene produktov a substrátov metabolizmu.
Príkladom môţe byť metanogenéza, kedy metanogénne archaea vyuţívajú oxid uhličitý a
vodík produkovaný ako konečný produkt fermentačného metabolizmu niektorých rodov
baktérií, napríklad Clostridium. Veľmi často sa so synergizmom stretávame v anoxygénnom
prostredí. Synergizmus zastupujú najmä také typy vzťahov ako sú komenzalizmus a
metabióza, symbióza a mutualizmus.
Komenzalizmus je taký vzťah medzi mikroorganizmami, pri ktorom jeden (komenzál) má
prospech bez vplyvu na druhý. Pridruţený druh svojim rastom mení fyzikálne a fyziologické
prostredie tak, ţe priaznivo ovplyvňuje rozvoj komenzála. Veľmi rozšírenou formou tohto
vzťahu je produkcia látok, ktoré podporujú rast iných mikroorganizmov. Napríklad kvasinka
Saccharomyces cerevisiae produkuje kyselinu nikotínovú stimulujúcu rast baktérie Proteus
vulgaris. Jedna populácia môţe stimulovať rast druhov iného spoločenstva aj tým, ţe
zneškodňuje látky, ktoré sú pre tieto druhy toxické. Iný prípad nastáva, keď jeden druh
premieňa určitý substrát, ktorý je inak nevyuţiteľný, na substrát vyuţiteľný komenzálnym
partnerom. Napríklad aeróbne mikróby konzumujú molekulový kyslík v prostredí a tak
umoţňujú rozvoj anaeróbnych mikroorganizmov alebo oxidáciou sulfánu chemolitotrofnými
a fototrofnými sírnymi baktériami sa v takto detoxifikovanom prostredí môţu rozvíjať iné
mikroorganizmy. Iné baktérie zase produkujú enzýmy rozkladajúce antibiotiká, prípadne
oxidujú fenoly a iné deriváty uhľovodíkov a takto umoţňujú rozvoj iných mikróbov. Medzi
rôznymi formami komenzalizmu sú aj také, kedy komenzál majúci prospech zo svojich
partnerov spätne tvorí produkt, ktorý je esenciálnou ţivinou pre sukcesné druhy. Napríklad pri
anaeróbnom rozklade rastlinných zvyškov v baţinách baktérie rozkladajúce celulózu tvoria
veľké mnoţstvo organických kyselín, ktoré zase pôsobia spätne a umoţňujú rast
metanogénnych baktérií. Komenzalizmus sa vytvára aj tak, ţe jedna populácia vylučuje
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rastový faktor potrebný pre druhú populáciu. V komenzalizme sa však vhodne uplatňujú
vzťahy medzi producentom a konzumentom. Tento typ vzťahov predstavuje najrozšírenejšiu
formu komenzalizmu, ktorá je známa ako metabióza. Metabióza je vzťah, kedy v dôsledku
ţivotnej činnosti (tvorba medziproduktov a sekundárnych metabolitov) niektorého druhu
alebo skupiny mikroorganizmov sa vytvárajú vhodné podmienky pre rozvoj iných
mikroorganizmov, častokrát nasledujúcich prvý v postupných štádiách sukcesie. Veľmi beţný
typ tohto vzťahu sa uskutočňuje v pôde a vo vode (pri samočistení), kedy pri mineralizácii
organických látok nastáva ich sukcesívne odbúravanie od najzloţitejších aţ po základné
zloţky jednotlivými asociačnými baktériami. Tieto baktérie sa postupne striedajú, pričom
prichádzajúca skupina vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj ďalšej skupiny s odlišným
typom ich fyziologických potrieb a poţiadaviek. Takýmto príkladom môţu byť mikrobiálne
procesy pri kolobehoch C a N ako rozklad dusíkatých zlúčenín postupujúci v rade bielkovina
– močovina – amónne soli – dusitany – dusičnany; dusičnany sú akceptormi elektrónov pre
denitrifikačné baktérie. V podstate ide o mnohopočetný komenzalizmus vytváraný
proteolytickou, ureolytickou, nitrifikačnou a denitrifikačnou mikroflórou. Metabióza teda
predstavuje určitý potravinový reťazec. Čím má reťazec viac článkov, tým je mikrobiocenóza
stabilnejšia.
Symbióza je forma vzťahu, pri ktorej dochádza k výhodnej spolupráci dvoch jedincov
rôzneho druhu alebo dvoch populácií. Často býva aspoň pre jedného symbionta
nepostrádateľná, poprípade výrazne zvyšuje jeho ţivotaschopnosť. Namiesto zúţeného pojmu
symbióza sa uprednostňuje a pouţíva pojem mutualizmus. Mutualizmus označuje vzťah,
ktorý znamená vzájomné pozitívne ovplyvňovanie. Jeden organizmus podporuje druhý.
Základnými znakmi symbiózy sú trvanlivosť, stálosť ako vrodená vlastnosť, ktorú si jedinec
alebo asociácia udrţuje väčšiu časť ţivota. Zloţkou vzťahu určujúca partnera je špecifickosť,
ktorá ako druhý základný znak vylučuje náhodnosť vzťahu. Symbióza nepredstavuje
vzájomnú pomoc, ale vzájomnú vyuţívanú prítomnosť a činnosť zúčastnených partnerov
zakladajúcu sa na výmene metabolitov. Napríklad v chemicky definovanom médiu
Lactobacillus plantarum produkuje kyselinu listovú, ktorú vyţaduje Streptococcus faecalis.
Ten naopak produkuje fenylalanín, ktorý potrebuje L. plantarum. Symbióza azotobaktera s
celulolytickými baktériami sa zakladá na tom, ţe celulolytická mikroflóra uvoľňuje z celulózy
glukózu, ktorá je zdrojom uhlíka a energie pre azotobaktera pútajúceho vzdušný dusík.
Azotobakter obohacuje prostredie dusíkom nevyhnutným pre rozklad celulózy. Podobný
vzťah je medzi azotobakterom a zelenými riasami. Azotobakter je dodávateľom zlúčenín
dusíka, riasy zase dodávateľmi uhlíkatých látok ako zdroja energie. Klasickým príkladom
80

vysoko vyvinutej symbiózy dvoch odlišných mikroorganizmov je lišajník. Na tejto asociácii
riasy (fykobiont) s hubou (mykobiont) sa môţu zúčastniť mnohé rozdielne druhy. Najčastejšie
to býva zelená riasa Trebouxia a mykobiontom býva nejaká askomycéta, zriedkavo
bazídiomycéta. Riasy fotosyntézou zabezpečujú uhlík, niekedy aj vitamíny pre svojho
partnera, huba dodáva riase minerálne soli a poskytuje aj ochranu pred nepriaznivými
vonkajšími vplyvmi. Symbiotické vzťahy existujú aj medzi mliečnymi baktériami a
kvasinkami v kefírových zrnách. Mliečne baktérie rozkladajú disacharid laktózu na
monosacharidy glukózu a galaktózu, ktorú kvasinky utilizujú ako zdroj uhlíka a energie,
pričom tieto skvasujú na etanol. V rámci svojho metabolizmu kvasinky produkujú vitamíny
skupiny B, ktoré na druhej strane zase vyuţívajú mliečne baktérie. V mutualistickom vzťahu
môţu ţiť rôzne skupiny organizmov, napr. baktérie a huby, baktérie a prvoky, riasy a huby.
Navzájom si poskytujú zdroj uhlíka, dusíka, síry, ţiviny a rastové látky, a podieľajú sa tieţ na
odstraňovaní toxických látok. Aeróbne mikroorganizmy odčerpávaním kyslíka z prostredia
umoţňujú anaeróbnym mikroorganizmom ţiť aj v aeróbnom prostredí.
Antagonistické vzťahy zahŕňajú predovšetkým antagonizmus (amenzalizmus), konkurenciu
(kompetíciu), parazitizmus a predáciu.
Konkurencia (kompetícia) je súťaţ o spoločné zdroje ţivín a energiu dostupnú v určitom
mieste. Výsledkom konkurencie, kedy jeden má efektívnejší metabolizmus, je selekcia, kedy
sa začínajú navzájom obmedzovať vo svojej existencii, raste a rozmnoţovaní, čo vedie
k postupnému vylúčeniu jedincov alebo populácie s menej výhodnou vlastnosťou. Podľa tzv.
princípu kompetitívnej exklúzie nie je totiţ pravdepodobné, aby dva druhy vyuţívali to isté
prostredie rovnako dobre. Lepší kompetitítor (konkurent) je vitálnejší, rýchlejšie sa
rozmnoţuje a charakterizuje ho prirodzená selekcia. Medzidruhová (interšpecifická)
a vnútrodruhová (intrašpecifická) konkurencia je veľmi variabilná a závisí od mnohých
vnútorných a vonkajších činiteľoch, ako napríklad rýchlosť rastu – druh, ktorý sa rýchlo
rozmnoţuje (má krátku generačnú dobu) a rýchlo vyuţíva limitujúce ţiviny alebo iné
moţnosti, má výhodu pred pomaly rastúcim alebo naopak toleranciu voči jednému alebo
viacerým abiotickým faktorom (teplota, vlhkosť, svetlo). Výhodná je schopnosť rásť aj
v extrémnych podmienkach alebo schopnosť rozmnoţovať sa pri nízkych koncentráciách
limitujúcich ţiviny. Dôleţitá môţe byť schopnosť mobility do priľahlého priestoru so zásobou
limitujúceho zdroje výţivy (napr. extenzia húb mycéliom). V pôde beţne dominujúcimi
v začiatočnej aktivite sú baktérie rodu Pseudomonas a príslušné gramnegatívne paličky,
z mikromycét huby rodu Mucor, ktorých spóry rýchlo klíčia, hýfy sa rýchlo vyvíjajú
a kolonizujú nové substráty. Vláknité huby ako skupina sú schopnejšie kolonizovať mierne
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kyslé mikrostanovište ako baktérie alebo aktinomycéty. V heterogénnych spoločenstvách, kde
dominujú rýchlo rastúce druhy sa vyznačujú vysokým stupňom konkurencie. Rozdielne
populácie môţu rásť súčasne a neeliminujú sa, pretoţe vlastnosti ich mikroprostredia sa
časom menia a selekčný tlak sa zmierňuje. Kompetencii medzi populáciami s podobnými
nárokmi sa dá vyhnúť vtedy, keď kaţdá vyuţíva rovnaký zdroj výţivy v rôznom čase alebo
mieste.
Antagonizmus (amenzalizmus) predstavuje vzájomné negatívne ovplyvňovanie populácií
vedúce k potlačovaniu druhého organizmu, prípadne vyvoláva jeho smrť. Príčiny tohto
nepriaznivého pôsobenia bývajú rôzne, napríklad zmeny fyzikálno-chemických podmienok
prostredia, nahromadenie toxických metabolitov v prostredí. Z inhibične, prípadne aţ toxicky
pôsobiacich látok to môţu byť peroxid vodíka, amoniak, nitrity, oxid uhličitý, kyslík,
sírovodík, jednoduché mastné kyseliny, etanol, antibiotiká a toxíny. Rezistencia voči
antimikrobiálnym látkam môţe byť pre mnohé druhy a populácie ekologicky výhodná.
Rezistencia býva často spojená so syntézou detoxikujúcich enzýmov a s nepriepustnosťou
bunkovej steny pre toxické látky, prípadne s existenciou metabolických dráh alebo
celulárnych zloţiek, ktoré toxín nepoškodzuje. Producent toxínu však môţe byť citlivý na
nejakú látku vylučovanú do rovnakého prostredia jeho blízkym susedom alebo môţe byť
postihnutý tak, ţe ním eliminované druhy môţu byť práve tie, ktoré potláčajú konkurenty
alebo parazity organizmov produkujúcich pre neho škodlivý metabolit. Pokiaľ spomenuté
metabolity sú v prostredí v nízkej koncentrácii a ich vplyv sa odráţa v zastavení rastu
a rozmnoţovania mikroorganizmov, posudzujeme ich účinok na mikróby ako inhibičný.
Napríklad produkcia kyseliny mliečnej laktobaktériami v mlieku a nimi indukovaný pokles
pH je jasným príkladom antagonizmu týchto baktérií voči ostatným, predovšetkým
proteolytickým baktériám prítomných v mlieku. Známy je inhibičný vplyv kyslíka na
anaeróbne mikróby, rovnako ako retardačný vplyv etanolu na vývin hnilobných baktérií. Pri
fermentácii vína pôsobí nielen na kvasinky (producent etanolu), ale aj na anaeróbne baktérie,
ktoré by sa inak v ňom vyvíjali. Etanol však musí byť v určitej koncentrácii, aby bol
organickým toxínom. Oxid uhličitý v blízkosti koreňov brzdí extenziu mycélia, klíčenie spór
niektorých druhov mikromycét ako aj tvorbu konídií a chlamydospór húb rôznych skupín.
Silnými inhibítormi v pôde a vo vode môţu byť amoniak, nitrity a sírovodík, ktoré vo vyšších
koncentráciách pôsobia toxicky na mikrobiálne spoločenstvá. Veľmi významné sú vzájomné
vplyvy mikroorganizmov v prostredí a vplyv hostiteľského makroorganizmu, t.j. ţivočícha
alebo rastliny na parazitujúce alebo symbiotické mikroorganizmy. Antibiotiká patria medzi
biologické faktory s antimikrobiálnym účinkom. Ide o prirodzené látky, ktoré produkujú
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mikroorganizmy (niekedy aj vyššie organizmy), a ktoré v malých koncentráciách potláčajú
ţivotné procesy bunky. Majú teda toxický účinok na mikroorganizmy a niektoré aj rastlinné
a ţivočíšne bunky. Selektívna toxicita je daná štruktúrou molekuly účinnej látky,
priepustnosťou membrány pre antibiotikum a v schopnosti bunky obísť metabolickú dráhu
blokovanú antibiotikom. Tieto látky majú mikrobistatický alebo mikrobicídny účinok. Súhrn
všetkých mikrobiálnych druhov, na ktoré antibiotikum pôsobí sa označuje ako spektrum
účinnosti antibiotika. Antibiotiká produkujú viaceré kmene rodov Streptomyces, Penicillium,
Trichoderma, Cephalosporium a ďalších rodov aktinomycét a mikromycét, z baktérií kmene
rodu Streptococcus, Bacillus (B. subtilis), Bordetella, Diplococcus, Escherichia, Pasteurella,
Pseudomonas, Salmonella a Shigella. Jeden typ antibiotika môţe byť produkovaný väčším
počtom mikroorganizmov. Antibiotiká sa buď vytvárajú ţivými bunkami v rámci ich
normálneho metabolizmu alebo sa uvoľňujú príleţitostne autolýzou odumierajúcich alebo
mŕtvych buniek. Antibiotiká je moţné triediť podľa niekoľkých hľadísk, najčastejšie sa
pouţíva delenie podľa chemickej štruktúry a podľa účinku daného antibiotika na bunku
mikroorganizmov. Antibiotiká chemicky podobné majú podobný mechanizmus účinku, avšak
podobný mechanizmus účinku môţu mať aj antibiotiká s rôznou chemickou štruktúrou
(napríklad penicilín a vankomycín). Vzhľadom k tomu, ţe antibiotiká sú látky chemicky
rozdielne, nie je u nich jednotný pozorovateľný jednotný mechanizmus účinku. Antibiotiká sú
zaraďované do skupín, ktoré zasahujú do syntézy bunkovej steny, funkcie cytoplazmatickej
membrány, syntézy bielkovín a syntézy nukleových kyselín. Niektoré baktérie môţu byť
rezistentné voči účinku rôznych antibiotík. Môţe to byť vlastnosť druhová alebo vlastnosť
získaná selekciou buniek, ktoré preţili pôsobenie daného faktora. Táto vlastnosť môţe byť
determinovaná chromozomálne alebo plazmidovo. Primárna rezistencia voči danému
antibiotiku je pomerne vzácna. Je daná druhom baktérie a prirodzenými vlastnosťami druhu.
Tento druh baktérie je rezistentný voči danému antibiotiku bez akejkoľvek genetickej zmeny
pretoţe nenesie pre dané antibiotikum zásahové miesto. Príkladom môţu byť niektoré
gramnegatívne baktérie, ktoré sú na rozdiel od grampozitívnych baktérií menej citlivé na
penicilín. Ide o voľne ţijúce patogénne baktérie s vysokým stupňom rezistencie,
Pseudomonas aeruginosa. Naproti tomu získaná rezistencia vzniká ako dôsledok mutácií
ovplyvňujúcich gény na chromozóme alebo tým, ţe baktéria získa gény prenášajúce
(plazmidy a transpozóny) rezistenciu na pôvodne citlivé mikroorganizmy. Biochemické
mechanizmy, ktoré spôsobujú moţnosť rezistencie baktérií na antibiotiká, môţu spočívať
napríklad v tom, ţe baktérie tvoria enzým deštruujúci antibiotikum. Častou príčinou
rezistencie voči antibiotiku je vytvorenie náhradnej metabolickej dráhy. Mechanizmus
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zneškodnenia antibiotika bakteriálnym enzýmom je vyuţívaný u baktérií, ktoré produkujú
beta-laktamázy. Tento enzým otvorí beta-laktámový kruh, ten sa potom uţ neviaţe na svoje
zásahové miesto a preto nemá ţiadnu antimikrobiálnu aktivitu. Podobné mechanizmy boli
objavené aj u baktérií rezistentných voči aminoglykozidom, kde špecifické enzýmy
modifikujú

aminoskupiny

alebo

hydroxylové

skupiny

a antibiotiká

a molekuly

modifikovaného antibiotika potom uţ nie sú schopné viazať sa na cieľové ribozomálne
proteíny. Rozdiely v zloţení obalov grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií sú
zodpovedné za rozdiely v prirodzenej priechodnosti niektorých látok do bunky a tieţ za
rozdiely v prirodzenej rezistencii voči antibiotikám. Producent antibiotika nemusí byť
v mikrobiálnom spoločenstve dominantný, ale produkcia antibiotika mu pomáha pri ochrane
pred parazitmi, pri neschopnosti efektívne konkurovať rezistentným populáciám alebo pri
nízkej koncentrácii substrátov, ktoré vie vyuţívať. Schopnosť syntetizovať antibiotiká sa
často stráca, produkcia trvá krátko a je významná pokiaľ počet ich producentov rastie.
Antagonistické vzťahy v prírode sú vystupňované prechodom do parazitizmu.
Parazitizmus znamená vyuţívanie ţivín a energie z tela jedného organizmu (hostiteľ)
druhým organizmom (parazit), nemusí nutne spôsobiť smrť hostiteľského organizmu.
Hostiteľovi činnosť parazita škodí. Parazity regulujú početnosť hostiteľských jedincov
a niekedy môţu redukovať ich stav na blízky vymretiu. Hranice medzi komenzalizmom
a parazitizmom nebývajú vţdy ostré, v komenzalizme však asociát hostiteľa neškodí.
Fakultatívne mikróby mávajú znaky oboch typov vzájomných vzťahov. Ako fakultatívne
parazity sa označujú druhy, ktoré môţu ţiť nezávisle, samostatne ale aj paraziticky. Obligátne
parazity naopak musia mať hostiteľov, v ktorých prebieha časť alebo celý ich ţivotný cyklus.
Endoparazity ţijú vo vnútri organizmu (bakteriofágy), ekoparazity sú lokalizované na
vonkajších

povrchoch

gramnegatívnych

svojich

baktérií).

hostiteľov (Bdellovibrio

Vyrovnaný

(nedeštruktívny)

bacteriovorus
parazitizmus

na

povrchu

charakterizuje

prolongované vyţivovanie parazita, pričom hostiteľ túto situáciu preţíva. Deštruktívny
parazitizmus sa vyznačuje intenzívnym rozmnoţovaním parazita a smrťou a deštrukciou
hostiteľa. Niektoré parazity majú štruktúrne prvky, ktoré ich odlišujú od voľne ţijúcich
jedincov. Sú to napríklad špecializované hýfy húb alebo špecifické štruktúry ako fimbrie, cílie
a flagely, pomocou ktorých sa prichytávajú na hostiteľoch. Okruh hostiteľov vhodných pre
parazita vymedzuje špecifickosť hostiteľa. Niektoré parazity majú úzky okruh hostiteľov
(riasa Spirogyra je hostiteľom parazitickej huby Rhizophydium sphaerocarpum), iné majú
široký okruh hostiteľov (niektoré bakteriofágy, vírusy rias, huby rodu Rhizoctonia, Mucor,
Pythium). Mnohé parazity, predovšetkým obligátne, majú vysokú reprodukčnú schopnosť,
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ktorá kompenzuje vysokú rýchlosť mortality parazitov nenachádzajúcich vhodného hostiteľa.
Obligátny parazitizmus charakterizuje tesné existenčné spojenie parazita s hostiteľom, na
úkor ktorého parazit rastie a vyvíja sa. Niektoré obligátne parazity ţijú v určitých štádiách ich
ţivotného cyklu voľne, bez hostiteľa, iné rastú a replikujú sa iba v trvalom zväzku
s hostiteľom, teda sú absolútne závislé od metabolizmu hostiteľa. Obligátnymi parazitmi sú
virulentné vírusy, ktorých hostiteľmi sú baktérie, aktinomycéty, huby, riasy, vyššie rastliny
a ţivočíchy, rickettsie, ktoré sa reprodukujú iba v ţivočíšnych bunkách, z baktérií je to
Bdellovibrio bacteriovorus, ktorý je parazitom iných baktérií. Ektoparazitom zelenej riasy
Chlorella sp. je baktéria Vampirovibrio chlorellovirus. Patria sem aj zástupcovia
fytopatogénnych

húb

(múčnatky

Erysiphaceae)

a ďalšie

ekonomicky

významné

mikromycéty, ale nájdeme tu aj mykoparazity, ktoré môţeme vyuţiť pri biologickej ochrane
rastlín pred patogénnymi hubami (Trichoderma harzianum potlačuje patogény Fusarium
oxysporum, Botritis cinerea). Pokiaľ primárne parazity, ktorých existencia je viazaná na
metabolizmus

hostiteľa,

sú

naviac

napadnuté

parazitmi

(vírusy),

hovoríme

o hyperparazitizme. Hyperparazitizmus má väčšinou podobu sekundárneho parazitizmu.
Môţe sa vyskytnúť aj terciárny parazitizmus, pri ktorom napríklad bakteriofágy infikujú
kmene baktérie Xanthomonas uredovorum, ktoré sú parazitmi hrdze Puccinia graminis var.
tritici (primárny parazit – patogén pšenice).
Predácia je stav, kedy je jeden organizmus (korisť) zabitý a skonzumovaný druhým
organizmom (predátor). Z mnoţstva mikroorganizmov nájdeme predátorov predovšetkým
medzi prvokmi (Ochromonas), ktoré sa ţivia baktériami, ale sú známe aj dravé huby.
Neutrálne vzťahy (neutralizmus), kedy ţiadny z partnerov nemá vplyv na druhého, sa
medzi organizmami vyskytuje skôr zriedka a sú vţdy relatívne, pretoţe aj medzi druhmi
akokoľvek vývojovo alebo ekologicky vzdialenými sú nakoniec viacstupňové ekologické
väzby v rámci celého ekosystému.

4.1 Mikrobiálny biofilm
Pri výskume prirodzených mikrobiálnych ekosystémov sa zistilo, ţe charakteristickou
vlastnosťou mikroorganizmov v prirodzených ekosystémoch je prisadať k pevným povrchom
a ich vzájomná spoločná existencia vo forme tzv. biofilmu. Mikrobiálny biofilm je
spoločenstvo mikroorganizmov tvoriacich spoločne odolnú slizkú vrstvu na pevnom podklade
a teda forma existencie mikroorganizmov v prirodzených ekosystémoch. Ukazuje sa, ţe
existencia v biofilme je pre baktérie z mnoţstva dôvodov výhodnejšie a vo väčšine prostredí
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je tieţ základným spôsobom ich prirodzenej existencie. V prírode majú baktérie prirodzenú
tendenciu prichytávať sa a priľnúť na pevný povrch. Biofilm je teda podľa najnovších
definícií multidruhové spoločenstvo mikroorganizmov charakterizované tým, ţe bunky ktoré
sú ireverzibilne prichytené k podkladu alebo navzájom k sebe sú zapustené v matrici
extracelulárnych polymérnych látok týmito bunkami produkovaných, a ktoré ďalej vykazujú
odlišný fenotyp s ohľadom na rýchlosť rastu a transkripciu génov. Táto forma existencie
mikroorganizmov je pre nich veľmi výhodná. Oproti baktériám rastúcim v planktonickej
forme, biofilm poskytuje bakteriálnym bunkám, ktoré sú z tohto hľadiska najviac
preskúmané, ochranu a udrţuje určitý stupeň homeostázy, kedy vytvorená biofilmová vrstva
obklopujúca bunky predstavuje bariéru, ktorá izoluje mikróby od okolia. Mikroorganizmy
v biofilme môţu mať vyššiu odolnosť voči toxickým látkam, UV ţiareniu, mechanickému
poškodeniu alebo bakteriofágom či predátorom. Patogénne mikroorganizmy v telách
hostiteľov lepšie odolávajú pôsobeniu imunitného systému alebo antibiotikám. Biofilmové
formy mikroorganizmov taktieţ vykazujú vyššiu metabolickú aktivitu v porovnaní
s planktonicky existujúcimi mikroorganizmami.
Mechanizmus tvorby biofilmu je moţné rozdeliť na niekoľko fáz, ktoré vyţadujú
medzibunkovú signalizáciu a komunikáciu, kedy bunky vykazujú celý rad špecifických
genetických transkripcií, ktoré sú rozdielne od planktonických buniek. Najskôr dochádza
k priľnutiu buniek k povrchu a adhézii, ktorá prebieha v dvoch krokoch. Prvým je
reverzibilná adsorpcia a druhým krokom je ireverzibilné zachytenie. Tieto kroky sú
sprostredkované tromi typmi interakcií baktérií a okolia, ku ktorým patria fyzikálne sily,
nešpecifické chemické väzby a špecifické interakcie medzi receptormi baktérií a receptormi
potenciálneho hostiteľa. Tesne pred priľnutím sa u baktérií spúšťa mnoţstvo génov. Pri
kontakte s vhodným povrchom sa najskôr aktivuje predovšetkým vznik bičíkov, v biofilme sa
potom ich tvorba vo väčšine prípadov zniţuje alebo sa úplne pozastaví. V prichytení (adhézii)
pomáhajú baktériám ďalšie bunkové štruktúry, napríklad fimbrie. K adhézii mikroorganizmy
pouţívajú špecifické povrchovo aktívne látky nazývané adhezíny. Môţu to byť molekuly
látok rôznej povahy, bielkoviny, glykopeptidy, polysacharidy. Bezprostredne po kontakte
bunky s povrchom sa aktivujú gény zaisťujúce produkciu práve týchto polymérov. Po
prichytení a zmene fenotypu bunky začína kolonizácia povrchu, kedy sa baktérie začínajú
deliť a kumulovať a tvoriť tak primárny biofilm. V ďalšej fáze dochádza k prichytávaniu
a mnoţeniu ďalších buniek (rôznych druhov) za vzniku sekundárneho biofilmu. V tejto fáze
baktérie taktieţ vylučujú na svoj povrch pomerne veľké mnoţstvo (aţ 100-krát viac ako je
hmotnosť bunky) extracelulárnej polymérnej matrix (sliz rôzneho chemického zloţenia).
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Spoločne s bakteriálnymi bunkami je základnou stavebnou zloţkou biofilmu a výrazne
ovplyvňuje jeho vlastnosti. Extracelulárnu polymérnu matrix produkujú okrem baktérií
prípadne aj eukaryotické bunky prítomné v biofilme a v tejto matrix sú potom bunky
fixované.

V tomto

ireverzibilnom

štádiu

dochádza

k redistribúcii

buniek

a tvorbe

mikrokolónií. Plne vyvinutý biofilm nie je homogénny, ale má heterogénnu štruktúru, bunky
a mikrokolónie sú rozptýlené v matrix s medzerami, kde vznikajú kanáliky a póry, ktorými
prúdi voda a výţiva do hlbších vrstiev spoločenstva buniek. Tieto kanáliky, ktoré môţu
väčšími mikrokolóniami aj prechádzať sú prepojené s okolitou kvapalnou fázou. Kvapalná
fáza obsahuje molekuly ţivín a ďalších nevyhnutných organických a anorganických látok,
prostredníctvom kanálikov a pórov v mikrokolóniách vstupuje do biofilmu, týmito ţivinami
ho zásobuje a naopak odnáša metabolické produkty. Z kanálikov prúdi kvapalina pórmi do
vnútra väčších mikrokolónií a ďalej sa uţ dostáva len samotnou difúziou. Tá je však účinná
len do určitej hĺbky biofilmu. S rastúcou hĺbkou biofilmu preto dochádza k zreteľnému
úbytku koncentrácie kyslíka a ďalších ţivotne dôleţitých látok. Pretoţe matrix izoluje
mikrokolónie buniek od prúdiacej kvapaliny, umoţňuje biofilmová vrstva metabolické
aktivity úplne odlišné od dejov prebiehajúcich v okolí. V jednom spoločenstve môţu
koexistovať vedľa seba baktérie s odlišnými nárokmi napríklad na kyslík a s odlišnou
respiračnou aktivitou. Tak je moţné, aby napríklad anaeróbne aktivity (produkcia metánu)
prebiehali v aeróbnom prostredí a aeróbne aj anaeróbne, ako napríklad oxidácia sulfidov
a redukcia síranov, v odlišných vrstvách biofilmu. Štruktúra biofilmu a koncentračné
gradienty rôznych látok spôsobujú rôzne rozvrstvenie metabolicky aktívnych a neaktívnych
buniek. Kvapalina, ktorá obklopuje biofilm prináša zuţitkovateľné organické aj anorganické
látky a odnáša produkty metabolizmu. Do hĺbky sú, rovnako ako kyslík, zanášané uţ
spomenutým systémom kanálikov. Hrúbka biofilmu závisí od dostupnosti ţivín a na tom, či je
zloţený z jedného alebo viac bakteriálnych druhov, pričom môţe dosahovať od niekoľko µm
do niekoľkých stoviek µm. Mikroorganizmy v biofilme sa od svojich planktonických foriem
líšia transkripciou odlišných génov a takţe aj svojimi fyziologickými vlastnosťami, vzniká tak
určitý biofilmový fenotyp. Biofilm môţe byť tvorený jedným druhom mikroorganizmu alebo
sa môţe jednať o viacdruhové spoločenstvo mikroorganizmov. V jednom biofilme môţu byť
pohromade zástupcovia rôznych domén, napríklad baktérie, prvoky, mikromycéty a archaea.
Bunky v biofilme vzájomne metabolicky spolupracujú. Takéto spoločenstvá majú veľmi
rozmanitú infraštruktúru, ktorá je do značnej miery obdobná organizácii tkanív vyšších
viacbunkových organizmov s črtami bunkovej špecializácie a kooperácie. V poslednej fáze
biofilmu dochádza k určitému impulzu, tento jav sa označuje ako quorum sensing,
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k uvoľňovaniu mikrobiálnych buniek z mikrokolónií. Príčinou môţe byť konkurencia a
neúnosnosť ďalšej existencie v spoločenstve. Chemické signály vychádzajúce z buniek
umoţňujú zisťovať hustotu populácie a niektoré bunky sa na tento impulz odlučujú,
prechádzajú do planktonického stavu (odplávajú) a kolonizujú ďalšie časti povchu, čím sa
zabráni zhusťovaniu populácie v pôvodnom biofilme. Najčastejšie sú uvoľňované jednotlivé
bunky a malé zhluky, ale oddeľujú sa aj veľké kusy hmoty biofilmu (vďaka aktívnej tvorbe
polysachyridových lyáz alebo ektoenzýmov vedúcich k štiepeniu extracelulárnej matrice).
Mikroorganizmy sú schopné tvoriť biofilm na rôznych povrchoch, ako je PVC, sklo, nerezová
oceľ. Biofilm sa vyskytuje prakticky všade, kde sú prítomné mikroorganizmy. Môţe sa
vytvárať na rozhraní pevnej a plynnej fázy (mokré povrchy), kde biofilm získava ţiviny a
vlhkosť z pevnej fázy a kyslík zo vzduchu, výsledkom je vznik opačných gradientov ţivín a
kyslíka v biofilme. Taktieţ sa biofilm môţe vytvárať na rozhraní inertnej pevnej a kvapalnej
fázy (potrubie), kde ţiviny a kyslík sú získavané z tekutého prostredia a gradient koncentrácie
klesá s rastúcou hĺbkou biofilmu. Biofilm sa môţe vytvárať aj na rozhraní pevnej ţivnej a
kvapalnej fázy (pôdne prostredie), kde ţiviny a kyslík môţu prechádzať z pevnej alebo
kvapalnej fázy a výsledkom je vznik rôznych fyzikálno-chemických gradientov v mikróbnom
spoločenstve biofilmu. Tvorba biofilmu bola preukázaná u väčšiny patogénnych baktérií,
napríklad u zástupcov rodu Pseudomonas, Vibrio, Escherichia, Salmonella, Listeria,
Streptococcus,

Staphylococcus,

Mycobacterium.

Biofilmová

forma

patogénnych

mikroorganizmov (rôzne fenotypy) môţe výrazne zmeniť virulenciu a patogenitu týchto
mikroorganizmov. Patogénne mikroorganizmy v biofilme majú zvýšenú rezistenciu voči
čistiacim a dezinfekčným prostriedkom aj voči biocídnym látkam pouţívaným k liečbe
infekčných ochorení (antibiotiká). Táto zvýšená rezistencia môţe byť spôsobená napríklad
mechanickou ochranou extracelulárnej polymérnej matrix. Ďalej vďaka rôznej úrovni
rozvrstvenosti buniek v biofilme, kedy môţu byť zasiahnuté horné vrstvy buniek, ktoré môţu
odumrieť, ale spodné bunky, ktoré sú zasiahnuté menej, ľahšie preţijú a môţu sa ďalej deliť a
nahradiť tie uţ odumreté. Dochádza taktieţ k spolupráci, kedy napríklad jeden druh buniek
dokáţe inaktivovať určitú toxickú látku v prostredí pomocou svojich enzýmov (exoenzýmy) a
iný mikroorganizmus zase toxín iný. Týmto chráni nielen seba, ale aj zároveň aj susedné
bunky. Naviac v biofilme dochádza k vyššiemu stupňu genetickej výmeny, kedy sa vďaka
pomerne úzkemu kontaktu medzi nimi intenzívne vymieňa genetická informácia, obzvlášť
konjugáciou a prenosom plazmidov. Týmto spôsobom sa môţu medzi jednotlivými
populáciami v biofilme rýchlo šíriť (aţ 1000-krát rýchlejšie ako u planktonických buniek)
plazmidy kódujúce rezistenciu voči antibiotikám.
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V mnohých odvetviach priemyslu, ako sú biotechnológie, bioremediácie (vyuţitie
mikrobiálneho metabolizmu k odstraňovaniu polutantov z vody alebo pôdy) alebo čistenie
odpadových vôd, je prítomnosť biofilmu ţiadaná a často nevyhnutná. Veľmi významná je
existencia biofilmu v rôznych ekosystémoch, napríklad vo vodnom prostredí, ale
predovšetkým v pôde v okolí koreňového systému v rizosfére. Na povrchu nadzemných častí
taktieţ nachádzame spoločenstvá mikróbov v špecifickej forme biofilmu – v bioagregátoch.

4.2 Vzťahy medzi mikroorganizmami a rastlinami
V súčasnosti sú veľmi časté rôzne vzťahy mikroorganizmov s rastlinami. Negatívny dopad na
ţivot rastlín v prírode má aktivita parazitických mikroorganizmov spôsobujúcich celý rad
rôznych ochorení. Fytopatogénne mikroorganizmy v environmente nachádzame medzi
baktériami (Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia, Agrobacterium), vírusmi, ale najviac
medzi mikromycétami (Fusarium, Botritis).
Je moţné konštatovať, ţe rast rastlín prebieha v určitej konglomerácii navzájom sa
ovplyvňujúcich organizmov. Mikroorganizmy nachádzame na všetkých nadzemných aj
podzemných častiach rastlín. Počty mikroorganizmov vyskytujúcich sa na nadzemných
častiach rastlín sa pohybujú v stovkách aţ tisíckach na gram sušiny. Medzi patogénmi
nachádzame aj baktérie (Erwinia herbicola, Pseudomonas fluorescens, P. putida, baktérie
mliečneho kvasenia), mikromycéty a kvasinky. Pseudomonas fluorescens potlačuje rast
fytopatogénnych mikroorganizmov. Prítomnosť niektorých mikroorganizmov môţeme vyuţiť
pri konzervácii zeleniny (baktérie mliečneho kvasenia). Prítomnosť výskytu kvasiniek na
plodoch bolo odjakţiva vyuţívané pri kvasení a výrobe vína. Najviac interakcií však prebieha
v oblasti koreňov a ich najbliţšom okolí, v tzv. rizosfére, teda v oblasti pôdy, ktorá je
bezprostredne ovplyvňovaná koreňmi a uvoľňovaním ich exsudátov. Rizosféra predstavuje
druhotne bohaté spoločenstvo mikroorganizmov (predovšetkým baktérie, vláknité huby a
protozoa) a makroorganizmov (okrem koreňov rastlín tu nachádzame beţnú pôdnu faunu,
napríklad hlísty alebo hmyz). V rámci spoločenstva existuje veľa vzájomných vzťahov. Počet
a zastúpenie druhových mikroorganizmov je závislé od druhu rastliny a rastovom štádiu,
pôdnom type a spôsobe hnojenia. V rizosfére býva obyčajne zvýšená koncentrácia
organizmov, predovšetkým mikrobiálnych buniek, dôvodom je väčšie mnoţstvo látok
vyuţiteľných mikroorganizmami. Jedná sa napríklad o odumreté časti koreňov, ale aj o látky
produkované koreňmi do prostredia, najmä nízkomolekulové zdroje uhlíka. V rizosfére
vznikajú početné potravinové reťazce, v ktorých zohrávajú

mikroorganizmy ako úlohu
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konzumenta (napríklad rozkladajú najrôznejšie metabolické látky), tak aj úlohu potravy pre
protozoa alebo vyššie organizmy. Ţivot v rizosfére pôsobí na rastlinu obyčajne celkovo
pozitívne, hlavne preto, ţe prítomné mikroorganizmy obohacujú pôdu o viazané minerálne
látky.
Veľmi významným vzťahom je symbióza bakteriálnych fixátorov dusíka s niektorými
rastlinami, napríklad z čeľade bobovitých (fazuľa, hrach). Baktérie rodu Rhizobium ţijú
priamo v koreňoch rastlín, rastlina baktérie zásobuje výţivou (organickými kyselinami a
kyslíkom), baktérie rastlinu vyţivujú tak, ţe fixujú vzdušný dusík a produkujú amónne ióny
priamo do koreňa. Lišajníky predstavujú ďalšie zaujímavé spoluţitie mikromycétnej huby,
tzv. mykobiont, a fotosyntetizujúceho mikroorganizmu, tzv. fotobiont, fykobiont. Mykobiont
je obvykle askomycétna huba (98% lišajníkov), výnimočne bazídiomycétna huba (2%).
Fykobiont je najčastejšie eukaryotická zelená riasa, menej často cyanobaktérie a výnimočne
iná eukaryotická riasa. Vzťah je obvykle obojstranne prospešný, fykobiont poskytuje
organické látky, mykobiont naopak vodu, minerálne látky a vhodné ţivotné prostredie. Veľmi
rozšíreným a dôleţitým symbiotickým vzťahom medzi rastlinami a mikroskopickými hubami
je mykoríza. Výrazom mykoríza nazývame mutualistickú asociáciu, ktorá vzniká medzi
koreňmi vyšších rastlín a špecifickými pôdnymi vláknitými hubami. Mykorízna symbióza je
všeobecne u väčšiny rastlinných druhov veľmi rozšírená. Mykoríza sa vyskytuje asi u 90 aţ
95% cievnatých rastlín, ktoré majú dobre vyvinuté korene. Mykorízne huby patria medzi
bazídiomycétne, askomycétne a zygomycétne huby. Rozvoj týchto húb v koreňoch
hostiteľských rastlín je obmedzený iba na koreňovú pokoţku a primárnu koreňovú kôru.
Vlákna mykoríznych húb prepojujú vnútorný priestor koreňa s okolitou pôdou. Vytvárajú sieť
mimokoreňového mycélia, ktoré podstatným spôsobom zväčšuje objem pôdy, z ktorého
rastlina môţe prostredníctvom mikromycétnej huby sorbovať ţiviny. Pri mykoríznej
symbióze dochádza medzi vláknitou hubou a rastlinou k obojsmernému toku ţivín. Vzájomná
a rovnováţna výmena ţivín je základom úspešného fungovania mykorízy. Mykorízna huba
čerpá zlúčeniny uhlíka ako zdroj energie a uhlíka k svojej výţive od hostiteľskej autotrofnej
rastliny a dodáva rastline niektoré minerálne látky, najmä fosfor, dusík a iné prvky. Napríklad
fosfor sa síce vyskytuje v pôde spravidla v dostatočnom mnoţstve, je však silne viazaný
v pôdnom sorpčnom komplexe a je teda pre rastlinu nedostupný. Mycélium vláknitých húb
môţe fosfor uvoľňovať z pôdneho sorpčného komplexu a transportovať v svojej cytoplazme
do buniek hostiteľa. Mycélium húb funguje vlastne ako predĺţenie koreňov rastliny, pričom
toto predĺţenie je mnohonásobne väčšie v porovnaní s koreňmi rastliny. Pomocou hýf môţe
dochádzať ku komunikácii rastlín medzi sebou navzájom. Mykoríza taktieţ zlepšuje príjem
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vody. Voda môţe byť aktívnymi hýfami vláknitých húb prijímaná a translokovaná do rastliny
alebo sa môţe pohybovať po povrchu týchto hýf, ktoré spájajú jednotlivé pôdne častice. Hýfy
môţu taktieţ prispievať k zvýšeniu odolnosti rastlín voči abiotickým stresovým faktorom, ako
je sucho, nízka teplota, salinita, nízke hodnoty pH alebo vysoká koncentrácia ťaţkých kovov.
Dochádza k zadrţiavaniu ťaţkých kovov v mycéliu mykoríznych húb a obmedzuje sa tak
vstup toxických kovov do biomasy, t.j. úţitkových častí, rastlín. Mykorízne huby môţu
taktieţ zvyšovať rezistenciu hostiteľských rastlín voči patogénnym organizmom tým, ţe môţu
priaznivo ovplyvňovať štruktúru pôdnych mikrobiálnych spoločenstiev a vytvárať bariéru pre
patogénne mikroorganizmy. Menšia miera napadnutia rastlín bola zistená u patogénnych húb
rodu Phytophthora, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotium alebo Verticillium a taktieţ
u patogénnych baktérií Erwinia carotovora a Pseudomonas syringae. Je experimentálne aj
z praktických pokusov dokázané, ţe po vzniku mykorízy sa obidvom symbiotickým
predstaviteľom lepšie darí. Významnú úlohu zohrávajú mykkorízne huby aj pri stabilizácii
pôdnych agregátov. Hýfy týchto húb prerastajú pôdu, omotávajú a zachytávajú primárne
pôdne častice, organický materiál a malé agregáty a tým vytvárajú podmienky pre tvorbu
mikroagregátov. Dôleţitou látkou, ktorá je vylučovaná do pôdy mycéliom húb je glykoproteín
glomalín, ktorý pravdepodobne pôsobí ako jeden z hlavných faktorov stabilizujúcich pôdne
agregáty. V dôsledku toho extraradikálne hýfy, spoločne s vláknitými koreňmi rastlín môţu
vytvárať „lepkavú sieť“, ktorá prepletie pôdne častice a podporí tvorbu makroagregátov,
základný stavebný prvok pôdnej štruktúry. Mikroagregáty a malé agregáty sa tak stabilizujú
a spojujú do štruktúrovaných makroagregátov. Spájanie častíc pôdy pomocou hýf
mykoríznych húb do agregátov väčších ako 250 µm v priemere je významné pre stabilitu
poľnohospodárskych pôd, kedy zvyšujú súdrţnosť pôdy a tým zvyšujú jej odolnosť proti
vodnej a veternej erózii. Arbuskulárne mykorízne huby môţu nepriamo zlepšiť pôdnu
štruktúru taktieţ tým, ţe poskytujú uhľovodíky pre aktivitu pôdnych baktérií a ďalších
mikroorganizmov produkujúcich chemické látky, ktoré taktieţ spájajú pôdne častice.

4.3 Vzťahy medzi mikroorganizmami a ţivočíchmi
Aj medzi mikroorganizmami a ţivočíchmi nachádzame celú radu interakcií. Po celý ţivot je
existencia

ţivočíchov

prepojená

s existenciou

a ţivotnými

prejavmi

metabolizmu

mikroorganizmov, spolunaţívajúcimi so ţivočíchmi od ich narodenia aţ po ich smrť, kedy po
smrti sa mikroorganizmy podieľajú na ich rozklade. „Na“ alebo „v“ ľudskom tele sa
vyskytujú stovky mikrobiálnych druhov a nespočetné mnoţstvo individuálnych buniek.
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Uvádza sa, ţe počet buniek prislúchajúcich natívnej mikroflóre človeka je v ľudskom tele 10krát vyšší ako buniek ľudských. Mikroorganizmy nájdeme v rôznych dutinách ţivočíšnych
tiel, na povrchu tela, ale najviac ich nájdeme v tráviacom trakte ţivočíchov vrátane človeka,
ide o mikroflóru gastrointestinálneho traktu. Mikroflóra tráviaceho traktu ţivočíchov aj
človeka má význam tým, ţe sa stáva súčasťou obranných mechanizmov hostiteľa, posiľujú
jeho imunitný systém. Svojou aktivitou a produkciou rôznych metabolitov môţu brániť
výraznejšiemu rozvoju patogénnych mikroorganizmov. Keď dôjde k narušeniu prirodzeného
osídlenia natívnej mikroflóry tráviaceho traktu, napríklad po podaní antibiotík, môţe to viesť
k osídľovaniu a pomnoţeniu patogénnych mikroorganizmov. Od makroorganizmu prijíma
natívna mikroflóra časť ţivín, ale na druhej strane ţivočíchom, ktorí sú enzymaticky horšie
vybavení ako mikroflóra, pomáhajú potravu aj tráviť a k tomu syntetizujú taktieţ dôleţité
vitamíny (B6, B12, K).
V ústnej dutine človeka, teda na začiatku tráviaceho traktu sa nachádza veľmi bohatá
mikroflóra, ktorej zloţenie aj mnoţstvo môţe byť individuálne. Zloţenie aj mnoţstvo sa môţe
meniť s vekom, stravou, hygienou chrupu, aj v priebehu dňa. Prevládajú tu mikroorganizmy
so

sacharolytickou

schopnosťou.

Beţne

sa

vyskytujú

Streptococcus

salivarius

a predovšetkým na povrchu zubnej skloviny Streptococcus mutans, ďalej zástupcovia rodov
Lactobacillus, Leptotrichia, Corynebacterium, Bacteroides, Fusobacterium, Spirillum,
Actinomyces.

Môţe

dochádzať

k narušeniu

zubnej

skloviny

pôsobením

kyselín

produkovaných mikróbmi a nakoniec k tvorbe kazu. V ţalúdku nájdeme výrazne kyslé
prostredie (pH 4 a niţšie) dané prítomnosťou kyseliny chlorovodíkovej. Počet baktérií v ml
ţalúdočných štiav sa pohybuje okolo 104 jedincov (grampozitívne baktérie, proteobaktérie).
Môţe sa tu vyskytovať aj Helicobacter pylori spôsobujúci ţalúdočné vredy. Acidorezistentné
mikroorganizmy môţu prechádzať ţalúdkom do ďalších častí zaţívacieho traktu. Ak dôjde
k zvýšeniu pH ţalúdočnej šťavy, narastá počet baktérií v ţalúdku. V dvanástniku a začiatku
tenkého čreva nájdeme iba malé mnoţstvo mikroorganizmov. Je to spôsobené peristaltikou
a prítomnosťou ţlče. Mikroflóra smerom k hrubému črevu pribúda a na konci tenkého čreva
dosahuje počet 108 jedincov. Ide predovšetkým o enterobaktérie, enterokoky a laktobacily.
V hrubom čreve, ktoré je naopak na mikroflóru veľmi bohaté, môţeme nájsť aţ 10 11 baktérií
na gram stolice. Viac ako 90 % tvoria striktne anaeróbne nesporulujúce baktérie
(bifidobaktérie, klostrídiá). Z fakultatívne anaeróbnych baktérií ide najmä o enterokoky
(Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium) a rôzne stafylokoky. Najrozšírenejším
druhom je Escherichia coli, ktorá tvorí asi 1 % zo všetkých organizmov v hrubom čreve.
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V horných dýchacích cestách sa nachádzajú rôzne laktobacily, korynebaktérie, stafylokoky,
enterobaktérie a niektoré vírusy. U určitej časti populácie (20 aţ 40 % ľudí) nájdeme trvalo
prítomné patogénne mikroorganizmy Streptococcus pneumoniae alebo Neisseria meningitis.
Zaţívací trakt vyšších organizmov predstavuje kvalitné ţivotné prostredie a preto je obývaný
bohatou mikroflórou. Symbióza medzi preţúvavcami a ich ţalúdočnou mikroflórou je ale
pomerne unikátna a umoţňuje trávenie stravy obsahujúcej veľký podiel celulózy. Preţúvavce
sami nie sú schopné tráviť celulózu, pretoţe im chýbajú celulolytické enzýmy. Tými ale
disponujú

symbiotické

mikroorganizmy,

vyskytujúce

sa

predovšetkým

v bachore

preţúvavcov. Tie postupne celulózu (polysacharid) rozkladajú aţ na glukózu (monosacharid),
ktorú ďalej fermentujú aţ na organické kyseliny, stráviteľné ţivočíchmi. Ţivočíchy okrem
toho trávia aj symbiotické mikroorganizmy, ktoré predstavujú cenný zdroj ďalších látok,
najmä proteínov, sacharidov a vitamínov. Za rozklad celulózy nie je zodpovedný jeden druh
mikroorganizmov, ale celé spoločenstvo. Počet baktérií v ml bachorovej tekutiny obsahuje
1010 aţ 1011 jedincov. Spoločenstvo je druhovo bohaté, nachádzame tu baktérie, metanogénne
archaea, mikroskopické huby a mnohé protozoa. V ţalúdku kravy je anaeróbne prostredie
a mikrobiálny metabolizmus je preto anaeróbny, prevaţne fermentačný. Uvádza sa, ţe
v bachore sa nachádza jeden z najkomplexnejších ekosystémov, ktorý svojou druhovou
komplexnosťou pripomína ekosystém tropického pralesa a v ňom sa pozitívne uplatňujú
vzťahy ako vo vnútri spoločenstva mikroorganizmov, tak aj medzi mikroorganizmami
a hostiteľom.
Vo veľkých hĺbkach morí, kde panuje absolútna tma, sa vyskytuje zaujímavá symbióza
luminiscenčných baktérií s rôznymi morskými ţivočíchmi. Schopnosť aktívnej luminiscencie
môţe priniesť organizmu početné výhody proti konkurencii (pri útoku, obrane, komunikácii).
Mnohé morské organizmy vyskytujúce sa v hlbinách morí síce nemajú vlastnú schopnosť
luminiscencie, avšak vytvorili si zaujímavú symbiózu s luminiscenčnými baktériami
(napríklad Vibrio fischeri), ktoré túto schopnosť majú. Rôzne podmorské ţivočíchy majú
preto dokonca špeciálne orgány, v ktorých tieto baktérie dosahujú vysoké koncentrácie
potrebné k tomu, aby baktérie svietili a dosahovali celkom vysokú intenzitu svetla. Vzťah je
obojstranne prospešný. Baktérie získavajú ľahký prísun ţivín, hostiteľský organizmus získava
potrebné svetlo.
Medzi mikroorganizmami nájdeme aj veľké mnoţstvo parazitických patogénnych baktérií,
ktoré sa vyskytujú medzi vírusmi, baktériami, mikromycétami, aj medzi protozoa. Pri
vzťahoch medzi patogénnymi mikroorganizmami a ich hostiteľom, predovšetkým z radov
ţivočíchov, môţe dochádzať k celkovo zaujímavým interakciám, popisovaným ako tzv.
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manipulačná aktivita, spadajúca medzi tzv. etologické (behaviorálne) adaptácie. Tieto
adaptácie parazitov zahŕňajú špecifické typy správania umoţňujúce nájdenie svojho hostiteľa
a dosiahnutie vhodného miesta v jeho organizme. Pri manipulačnej aktivite parazita dochádza
k manipulácii správania hostiteľa vedúcej k ďalšiemu šíreniu parazita a zvýšenej efektívnosti
prenosu parazita. Prípadná manipulácia bude zameraná na taký typ správania, ktorý bude
zvyšovať pravdepodobnosť transmisie (prenosu a rozšírenia parazita). Napríklad komáre rodu
Anopheles infikovaní protozoa Plasmodium sp. spôsobujú maláriu, sajú významne častejšie
oproti neinfikovaným komárom, čím zvyšujú pravdepodobnosť prenosu parazita na
teplokrvné ţivočíchy vrátane človeka. Podľa spôsobu prenosu môţeme teda očakávať zmeny
v určitom type správania. Toto pôsobenie môţe viesť často k poruchám psychiky alebo zmene
správania hostiteľa z radov ţivočíchov vrátane človeka. Táto manipulačná aktivita sa
predpokladá u niektorých pohlavne prenosných parazitických organizmov (napríklad baktérie
Neisseria gonorrhoeae, pôvodca kvapavky), ktorí svojím pôsobením zvyšujú sexuálny apetít
svojho hostiteľa, vedúci k väčšiemu šíreniu patogénnnych organizmov na ďalších hostiteľov.
Manipulačnú aktivitu vyvíja pravdepodobne aj jeden z najrozšírenejších parazitických
organizmov, protozoa Toxoplasma gondii. Prenos parazita do koncového hostiteľa – mačky
prebieha obvykle formou predácie. Prirodzenou korisťou mačky sú drobné hlodavce a vtáky.
U nakazených zvierat boli zistené napríklad zhoršené motorické schopnosti, objavovali sa
spomalené reakcie, strácal sa strach z nových podnetov atď. Tieto zmeny môţu viesť k
ľahšiemu uloveniu predátorom a z hľadiska parazitického organizmu k ľahšiemu šíreniu a
dokončeniu kolobehu vývoja v konečnom hostiteľovi, ktorým je v tomto prípade mačka.
Zmeny v správaní boli však sledované aj u ľudí infikovaných toxoplazmózou. Behaviorálne
zmeny boli študované taktieţ u niektorých vírusových infekciách, ako infekčná
mononukleóza, ochorenia horných dýchacích ciest a chrípka.

4.4 Vzťahy medzi mikroorganizmami a ľuďmi
Počas ţivota človeka sa ustaľuje určitá rovnováha medzi hostiteľom a mikroorganizmami,
ktorá je permanentne obnovovaná pri aktívnej účasti obidvoch partnerov. Vzájomné úzke
spoluţitie dvoch alebo viacerých organizmov označujeme termínom symbióza. Symbiotické
vzťahy organizmov môţu predstavovať jednu z troch foriem a to komenzalizmus,
mutualizmus alebo parazitizmus, ako uţ bolo vyššie spomenuté. V kaţdej forme môţe ísť o
endosymbiotický vzťah, keď jeden organizmus je prítomný vo vnútri iného, alebo
ektosymbiotický, keď organizmus zostáva na povrchu iného.
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Komenzalizmus je vzťah, ktorý jednému z partnerov (komenzálovi) prináša úţitok a
druhému (hostiteľovi) neškodí, ale ani neprospieva. Tento vzťah je však skôr výnimočný.
Častejšie má hostiteľ, čiţe makroorganizmus, z prítomnosti mikroorganizmov (napr. na
povrchu koţe a slizníc) výhodu, keďţe tieto sa stávajú súčasťou ochranných mechanizmov
svojou spoluúčasťou v súťaţi o prostredie s mikróbmi, ktoré by mohli hostiteľa poškodiť a
zastávajú funkciu tzv. normálnej mikroflóry. Spoluţitie, z ktorého majú úţitok obaja partneri
súčasne, označujeme ako mutualizmus. Známym príkladom mutualizmu u človeka je
baktéria Escherichia coli, ktorá v čreve produkuje vitamíny B a K a pokrýva určitú časť
spotreby poţiadaviek hostiteľa. Pri parazitizme jeden zo symbiotov (parazit) škodí druhému
(hostiteľ) priamo tým, ţe mu odoberá ţiviny alebo prostredníctvom toxických metabolitov,
ktoré sám produkuje. Parazit je od svojho hostiteľa bezprostredne závislý. Patogénne
mikroorganizmy (baktérie, mikroskopické huby, prvoky a vírusy) vyuţívajú prostredie
poskytované hostiteľom. Svojím metabolizmom, jeho produktmi a reakciou, ktorú vyvolávajú
u hostiteľa, môţu hostiteľa poškodzovať a vyvolávať príznaky ochorenia. Pri patogénnych
mikroorganizmoch je táto závislosť daná metabolickými poţiadavkami parazitického
organizmu, ktoré môţu byť splnené len v úzkom spoluţití s hostiteľom. Dôsledkom
parazitizmu je patogenita.
Patogenita (gréc. pathos – choroba, gignesthai – vznikať), čiţe schopnosť mikrobiálneho
druhu poškodzovať a vyvolať ochorenie makroorganizmu, chorobný stav, charakterizovaný
funkčnou alebo anatomickou zmenou, vyznačujúcou sa odchýlkami od normálu. Patogenita je
schopnosť choroboplodných mikroorganizmov vyvolať ochorenie, ktoré sa prejavuje rôznou
intenzitou. Patogénne mikroorganizmy zo sekundárnych metabolitov produkujú toxíny.
Exotoxíny sú vylučované z mikrobiálnych buniek do okolia a pôsobia len na určité orgány. Sú
prevaţne termolabilné a pri 70 aţ 80 °C sa inaktivujú. Endotoxíny sú viazané v bunkovej
stene mikróbnych buniek a uvoľňujú sa aţ po ich lýze. Znesú zahriatie aţ na 180 °C. Keď
patogénny mikroorganizmus vnikne do hostiteľského organizmu, môţe spôsobiť ochorenie.
Zdrojom infekcie sú buď choré organizmy, z ktorých sa do prostredia uvoľňujú patogénne
mikroorganizmy, alebo tzv. bacilonosiči. Bacilonosiči sú buď ľudia alebo zvieratá, ktorí v
sebe nosia patogénne mikroorganizmy, pričom im samým neškodia, ale sú schopné vyvolať
ochorenie u iného organizmu. K prenosu nákazy, resp. infekcie môţe dôjsť rôznymi
spôsobmi. Prenos priamym kontaktom alebo vzduchom, t.j. stykom s chorým jedincom,
alebo uţ infikovaným organizmom prostredníctvom rôznych spolu pouţívaných predmetov
(napr. bielizeň, knihy, hračky a rôzne predmety najmä u detí v predškolských a školských
zariadeniach). Zárodky chorôb sa šíria kvapôčkami pri kýchaní a kašľaní a tieţ znečistenými
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vzduchovými prúdmi. Prenos alimentárnou cestou, t.j. vodou a potravinami. Prenos vodou
je veľmi častý a nebezpečný predovšetkým tam, kde je spoločné zásobovanie pitnou vodou
(studne alebo iné spoločné zdroje pitnej vody). Prenos potravinami môţe nastať vtedy, keď sú
potraviny vyrobené z nekvalitných, resp. uţ kontaminovaných surovín, keď sa pri príprave
alebo výrobe potraviny nedodrţí technologický postup, keď sa nesprávne alebo aj
nedostatočne potravina sterilizuje. Veľkým nebezpečenstvom je, keď v potravinárskom
priemysle pracujú bacilonosiči. Preto je nevyhnutné, aby pracovníci potravinárskeho rezortu
mali zdravotný preukaz a chodili na pravidelné zdravotné prehliadky. Aktívny prenos
ţivočíchmi prebieha najčastejšie hmyzom. Je to vtedy, keď patogén pri prenose potrebuje
určitý hmyz na to, aby sa rozmnoţil a udrţal si svoju virulenciu. Vlastná infekcia nastáva,
keď hmyz cicia krv iného organizmu alebo šťavu rastliny a vtedy sa zárodky patogéna
dostávajú do tela človeka a ţivočícha (napr. malária, mor, tularémia, kliešťové zápaly) alebo
do rastliny. Pasívny prenos ţivočíchmi prebieha mechanicky. Sú to veľmi často drobné
ţivočíchy, hlodavce a tieţ hmyz, napr. muchy a chrobáky prenášajúce na častiach svojich tiel
rôzne ochorenia z výkalov alebo iných nečistôt. Prenos infikovanou pôdou (tetanus, Q
horúčka) nastáva vtedy, ak pri práci s týmto materiálom cez poranenú koţu dochádza k vstupu
patogéna do organizmu, kde sa tento následne rozmnoţí a vyvolá ochorenie.
Vzdušné nákazy sú pomerne časté v detskej populácii. Vstupnou bránou pre patogéna je
sliznica horných dýchacích ciest. Čierny kašeľ vyvoláva baktéria Bordetella pertusis. Je to
tenká gramnegatívna nepohyblivá tyčinka premenlivého tvaru, veľmi náročná na kultiváciu.
Čierny kašeľ je katar horných dýchacích ciest a priedušiek predovšetkým u detí sprevádzaný
silným aţ kŕčovitým kašľom a nechutenstvom. Inkubačná doba ochorenia je od 5 aţ do 21
dní. Haemophilus influenzae je gramnegatívna palička, ktorá vyvoláva akútne ochorenie
respiračného traktu. Izolovaná však bola aj z akútnej konjuktivitídy, sinusitídy a hnisavej
meningitídy. Veľmi častá je v spúte chorých s chronickou bronchitídou, najmä v
pokročilejšom štádiu ochorenia. TBC (tuberkulózu) vyvoláva baktéria Mycobacterium
tuberculosis. Je to paličkovitá baktéria, ktorá sa vyskytuje jednotlivo, v zhlukoch, ale je
schopná sa tieţ vetviť, čím pripomína aktinomycéty. Mycobacterium tuberculosis je veľmi
rezistentný druh baktérie, ktorá je odolná voči väčšine dezinfekčných prostriedkov a tieţ voči
kyselinám. Inkubačná doba ochorenia je štyri týţdne. Zdrojom nákazy je obyčajne človek s
pľúcnou formou TBC, ale môţe to byť aj zviera. Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou
infekciou (kýchanie, kašeľ, hlieny). Tuberkulóza najčastejšie postihuje pľúca (aţ 90 %),
menej zaţívací trakt, kĺby, chrbticu a u detí mozog. V poslednom období sa TBC objavuje
často u alkoholikov a asociálov. Ochorenie môţe znova vzplanúť ako následok po inom
96

ťaţkom ochorení, podvýţive alebo po ťaţkých psychických stresoch. Dnes sa objavuje v
novej forme, a to najmä u drogovo závislých a HIV pozitívnych pacientov. Multirezistentný
druh Mycobacterium tuberculosis vyvoláva terapeuticky ťaţko zvládnuteľné formy
tuberkulózy. Očkovanie proti TBC sa vykonáva ţivým oslabeným kmeňom, ktorý u človeka
vyvolá iba lokálnu reakciu bez ďalšieho šírenia. Zápal pľúc vyvoláva Diplococcus
pneumoniae, ale aj iné baktérie ako napr. stafylokoky, streptokoky, klebsiely (tzv.
pneumokoky). Pneumokoky sú pôvodcovia ochorenia horných dýchacích ciest (lalokový
zápal pľúc, angína, chronická bronchitída). Vyskytujú sa však beţne na slizniciach horných
dýchacích ciest aj u zdravej populácie. Sú to grampozitívne koky vyskytujúce sa vo
dvojiciach. Ich inkubačná doba je rôzne dlhá a závisí od pôvodcu. Sú dobre citlivé na beţné
antibiotiká. Vírus chrípky je pôvodcom epidemického ochorenia dýchacích ciest, ktoré
označujeme ako chrípka (influenza). Je to beţné ochorenie, ktoré sa kaţdý rok opakuje u
veľkej časti ľudskej populácie, predovšetkým u detí. Príznakom chrípky je horúčka, bolesť
hlavy a svalov, celková únava sprevádzaná smrkaním, bolesťami v hrdle a kašľom. Chrípkové
ochorenie vyvoláva niekoľko kmeňov vírusov, ku ktorým kaţdoročne pribúdajú nové typy.
Dnes rozlišujeme tri základné druhy ochorenia, a to chrípku typu A, B a C. Vírus má však
neobmedzenú schopnosť mutovať. Prekonanie ochorenia vedie k tvorbe špecifických
protilátok a k imunite, ale len toho typu, ktorý ochorenie vyvolal. Imunita je pomerne krátka,
trvá iba niekoľko mesiacov. Antibiotiká na vírus chrípky nezaberajú. Pred tzv. chrípkovým
obdobím sa odporúča preventívna imunizácia. Vtáčia chrípka (aviárna influenza) je infekčné
vírusové ochorenie domácich, voľne ţijúcich a exotických vtákov. Hlavným rezervoárom sú
sťahovavé druhy vodného vtáctva, najmä kačica divá a voľne ţijúca vodná hydina. Kačica
divá je voči vírusom chrípky imúnna. V jej črevnom trakte sa však vírusy intenzívne mnoţia a
následne rozširujú do okolitého prostredia. Ochorenie sa môţe preniesť aj na cicavce, najmä
na ošípané, ktoré majú receptory na naviazanie nielen prasačích, ale aj ľudských, vtáčích a
konských chrípkových vírusov. V bunkách priedušnicovej sliznice sa takto potom môţu pri
súčasnej infekcii miešať, t.j. geneticky prestavovať prasačie a ľudské kmene vírusu. Takéto
rekombinantné kmene sú potenciálne vysoko patogénne pre ľudí a môţu sa stať príčinou
pandémie. Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie, ktoré sa šíri priamym kontaktom alebo
kvapôčkami prenášanými vzduchom. Vírusový aerosól o veľkosti niekoľko nm zotrváva v
prízemných vrstvách atmosféry niekoľko týţdňov aţ mesiacov. Rozširuje sa v smere
prízemného vetra a potenciálne ohrozuje veľké populácie vnímavých zvierat, a tieţ ľudí.
Ovčie kiahne (varicella) je beţné ochorenie detského veku. Vírus je lokalizovaný v
pľuzgierikoch a v krvi. Voči vonkajším vplyvom je málo odolný. U dospelej populácie tento
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vírus vyvoláva klinicky odlišné ochorenie, ktoré označujeme ako pásový opar (herpes
zoster). Toto ochorenie sa vysvetľuje ako aktivácia vírusu varicelly, ktorý po infekcii
pretrváva v nervovej sústave (v zadných miechových koreňoch a gangliách). Opar (herpex
simplex) patrí medzi najčastejšie vírusové ochorenie ľudskej populácie. Predpokladá sa, ţe
asi 93 % dospelých ľudí je nositeľom vírusu oparu a súčasne má proti nemu aj protilátky. U
niektorých ľudí sa opar vyskytuje pomerne často a opakovane. Jeho vzniku však predchádza
určitá provokácia, napr. opaľovanie na prudkom slnku, poruchy trávenia, zimnica a pod.
Pravé kiahne (variola) je vírusové ochorenie, ktoré v stredoveku ničilo ľudstvo vo veľkých
epidémiách. Inkubačná doba je pribliţne 12 dní. Príznakmi ochorenia je vysoká teplota a
bolesti hlavy. S poklesom teploty sa na tele objavujú vyráţky, ktoré veľmi svrbia, neskôr
hnisajú aţ sa utvorí chrasta, ktorá odpadá. V obsahu pľuzgierikov a v chrastách je vírus ešte
pomerne dlho vo virulentnom stave, aj keď chrasty uţ odpadli. Ak sa chrasta strhne, na jej
mieste ostáva jazva. Variola je prvé celostvetovo eradikované (vyhubené) infekčné ochorenie.
Záškrt vyvoláva baktéria Corynebacterium diphtheriae. Je to ochorenie dýchacích ciest, proti
ktorému je od roku 1946 zavedené povinné očkovanie detskej populácie. Na imunizáciu sa
pouţíva kombinovaná očkovacia látka DiTePe (diftéria, tetanus, pertusis) proti záškrtu, tetanu
a čiernemu kašľu. Korynebaktérie si vo vysušenom stave, napr. na detských hračkách alebo i
v potravinách (v mlieku) uchovávajú ţivotaschopnosť i niekoľko týţdňov. Priame slnečné
svetlo ich však ničí.
Medzi alimentárne nákazy a otravy patrí cholera, čo je nebezpečné hnačkovité ochorenie,
ktorého pôvodcom je gramnegatívna baktéria Vibrio cholerae. Vibrio cholerae existuje ako
biotyp EL Tor a klasický biotyp, ktoré sa delia na podtyp Ogawa, Inaba a Hikojima. Tieto sa
vyskytujú ako sérotyp 01 vyvolávajúci choleru (cholera asiatica). Ostatné sérotypy 02 aţ 0140
vyvolávajú vibriózy, resp. cholere podobné ochorenie. V roku 1854 J. Snow našiel súvislosť
medzi pitnou vodou a cholerou. Robert Koch identifikoval mikoorganizmus, ktorý ochorenie
spôsobuje, ako Vibrio cholerae. Taliansky anatóm F. Pacini však túto baktériu izoloval uţ 30
rokov pre Kochom. Zdrojom nákazy je chorý človek alebo bacilonosič (prenášač). K infekcii
dochádza alimentárnou cestou, t.j. pitnou vodou znečistenou výkalmi alebo kontaminovanými
potravinami, ktoré sú najčastejšie nedostatočne tepelne upravené. Baktéria preţíva vo vode
niekoľko rokov a v potravinách aţ šesť týţdňov. Príznakmi ochorenia sú kŕčovité bolesti
brucha, vodnatá hnačka (aţ jeden liter za hodinu), horúčka, svalové kŕče a celková slabosť
organizmu. Výrazným odvodnením telo stráca sodík, následne dochádza k zástavbe tvorby
moču a jeho vylučovania. V ťaţkých prípadoch ochorenie končí smrteľne. Prvá dokázateľná
epidémia cholery bola v Indii v 6. stor. pred n. l. Ochorenie má pravdepodobne pôvod na
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Indickom subkontinente, kde bakteriálnym rezervoárom je rieka Ganga. Vo svete je známych
sedem pandémií cholery. V minulosti sa ochorenie šírilo pozdĺţ obchodných ciest do ďalších
oblastí. V Uhorsku bola posledná veľká epidémia cholery v lete 1892. Doteraz posledná
známa epidémia cholery bola na Haiti po veľkom zemetrasení (2010–2012). Predpokladá sa,
ţe pôvodca ochorenia bol introdukovaný pravdepodobne z Latinskej Ameriky. Listerióza je
infekčné ochorenie domácich a divých zvierat vyvolané baktériami listériami. Ochorenie je
prenosné aj na človeka. Pôvodcom listeriózy u človeka je Listeria monocytogenes,
grampozitívna baktéria, v prírode značne rozšírená. U zdravých dospelých ľudí prebieha
listerióza väčšinou skryto, alebo má mierny priebeh podobný ako pri ľahkej chrípke.
Prejavuje sa celkovou nevoľnosťou, bolesťami hlavy, horúčkou a zvracaním. Inkubačná doba
je od dvoch dní aţ po tri mesiace. Pre tehotné ţeny a pre osoby s oslabenou imunitou však
predstavuje isté nebezpečenstvo. Prenos nastáva ţivočíšnymi produktmi (mlieko, mäso, ryby),
priamym kontaktom so zemou, v tehotenstve placentou alebo pri pôrode. V ťaţkých
prípadoch dochádza k meningitíde, encefalitíde a sepse s vysokou mierou úmrtnosti. Veľmi
dôleţité je odborné zaobchádzanie so surovými ţivočíšnymi produktmi.
Prítomnosť podmienených patogénov najmä v prostredí nemocníc úzko súvisí i s problémom
nemocničných (nozokomiálnych) infekcií, ktoré často komplikujú základné ochorenie. Ako
patogénny činiteľ sa pri vzniku nemocničných nákaz uplatňujú podmienené patogény, pre
svoju odolnosť voči fyzikálnym a chemickým prostriedkom, pre schopnosť udrţovať sa,
preţívať a prípadne sa rozmnoţovať v nemocničnom prostredí. Udrţiavajú sa najmä na
vlhkých miestach, v nástrojoch a prístrojoch zdravotníckej techniky, v zariadeniach
prevádzkovej techniky, ale aj v infúznych roztokoch v očných kvapkách, mastiach.
Vyznačujú sa nenáročnosťou na výţivu a často rezistenciou voči antibiotikám a
chemoterapeutikám. Patria sem najmä zástupcovia rodov Proteus a Enterobacter,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, niektoré kmene
Escherichia coli. Treba však upozorniť na skutočnosť, ţe na vzniku nemocničných nákaz sa
podieľajú podstatnou mierou patogénne baktérie najmä Staphylococcus aureus, streptokoky
zo skupiny B, anaeróbne nesporulujúce a spórogénne baktérie, hlavne Clostridium
perfringens, z kvasiniek rôzne druhy kandíd a viaceré vírusy. Pôvodca ochorenia môţe mať
svoj pôvod buď vo vlastnej mikroflóre pacienta (endogénny pôvod), alebo môţe pochádzať z
vonkajšieho prostredia, napr. od iného pacienta, či zdravotníckeho personálu (exogénny
pôvod). Mechanizmus prenosu pôvodcu ochorenia na vnímavého pacienta sa uskutočňuje buď
vzdušnou alebo kontaktnou, priamou alebo nepriamou cestou. Najčastejšie nozokomiálne
infekcie sú infekcie močových ciest, respiračného traktu, infekcie rán a septické stavy.
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Vznikajú obyčajne po aplikácii invazívnej zdravotníckej techniky, ako sú napr. urologické
katétre, vnútroţilové infúzie a intravaskulárne monitorovacie kanyly, respiračná terapia,
anesteziologické nástroje či po chirurgickom zásahu.
Na kvantitatívne vyjadrenie miery patogenity mikrobiálneho kmeňa patriaceho do
patogénneho druhu sa zaviedol termín virulencia. V rámci patogénneho druhu môţu byť
kmene vysoko virulentné (usmrtia väčšinu citlivých hostiteľov a tým strácajú schopnosť
ďalšieho rozmnoţovania), virulentné (preţívajú v populácii a môţu infikovať ďalšie vnímavé
jedince) a avirulentné (nevyvolajú ochorenie). Virulenciu mikrobiálnych kmeňov moţno
stanoviť napr. na experimentálnych zvieratách, ktorým sa aplikuje niekoľko presne určených
dávok pôvodcu ochorenia. Práve rozdiely vo virulencii mikrobiálnych kmeňov boli
podkladom

na

vývoj

niektorých

očkovacích

látok.

Dlhodobým

pasáţovaním

(preočkovávaním) mikrobiálnych kmeňov v podmienkach „in vitro", na ţivných médiách s
nepriaznivým zloţením na ich rast, sa postupne zniţuje aţ stráca ich virulencia (cielené
zniţovanie virulencie, atenuácia). Atenuované (oslabené mikrobiálne kmene nestrácajú však
schopnosť navodiť tvorbu protilátok v hostiteľskom organizme. Uţ Luis Pasteur umele
zniţoval virulenciu vírusu besnoty tak, ţe miechu infikovaného králika postupne vysušoval.
Zo strany mikroorganizmu sa na priebehu, forme a výsledku infekcie podieľajú viaceré
faktory, ako patogenita mikróba, virulencia konkrétneho kmeňa a infekčná dávka. Často práve
veľkosť infekčnej dávky určuje, či sa infekčný proces rozvinie a ako rýchlo bude postupovať.
Jediná bunka patogéna zriedkavo môţe vyvolať ochorenie, obyčajne musí byť prítomný určitý
kritický minimálny počet buniek, aby infekcia vyústila do ochorenia. Čím je patogén
virulentnejší, tým je potrebná menšia infekčná dávka na vyvolanie ochorenia. Medzi
patogénmi existujú veľké rozdiely, napr. na vyvolanie dyzentérie stačí niekoľko desiatok aţ
stoviek baktérií, v prípade salmonelózy je ale potrebných pribliţne 106 aţ 108 salmonel,
nízka infekčná dávka len asi 10 buniek bola opísaná pri nebezpečných patogénoch
vyvolávajúcich

tuberkulózu

(Mycobacterium

tuberculosis)

a

kvapavku

(Neisseria

gonorrhoeae). Jednotlivé kroky infekčného procesu úzko súvisia s produkciou faktorov
patogenity, ktoré umoţňujú pôvodcovi infekčného ochorenia kolonizáciu hostiteľa,
preniknutie do vnútra organizmu, jeho šírenie a rozmnoţovanie. Jednotlivé zloţky alebo
faktory patogenity moţno rozdeliť ako prenosnosť, invazivita, toxicita. Prenosnosť
(kontagiozita) je schopnosť pôvodcu infekčného ochorenia prenášať sa medzi jednotlivými
hostiteľmi. Invazivita predstavuje schopnosť pôvodcu infekčného ochorenia vstúpiť do
hostiteľa, priľnúť na jeho povrchy (adherencia) a mnoţiť sa na nich, preniknúť do vnútorného
prostredia (penetrácia), rozmnoţovať sa vo vnútornom prostredí hostiteľa, šíriť sa vo vnútri
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hostiteľa a prekonávať jeho obranné mechanizmy. Toxicita predstavuje schopnosť pôvodcu
infekčného ochorenia poškodzovať hostiteľa priamo, prostredníctvom toxínov alebo
nepriamo,

obrannou

reakciou

hostiteľa

(stimulácia

zápalovej

reakcie,

indukcia

imunopatologických reakcií).
Patogénne mikroorganizmy aktívne do svojho okolia vylučujú, resp. pri rozpade (autolýze)
buniek uvoľňujú toxíny, ktoré poškodzujú hostiteľský organizmus, prípadne sú schopné ho
usmrtiť. I keď produkcia toxínov nie je obmedzená iba na baktérie (viaceré mikroskopické
vláknité huby produkujú mykotoxíny do poţívatín), pri baktériách sa stretávame s toxínmi
najčastejšie. Toxické produkty ţivotnej činnosti patogéna, môţu byť z mnoţiacich sa buniek
uvoľňované do okolitého prostredia, exotoxíny, alebo sú pevne viazané na mikrobiálnu bunku
a sú uvoľňované do okolitého prostredia aţ po smrti buniek, endotoxíny. Exotoxíny,
uvoľňované baktériami do okolitého prostredia sú po chemickej stránke väčšinou bielkoviny
(označujú sa ako toxické bakteriálne proteíny). Bielkovinové exotoxíny sa výraznou mierou
uplatňujú najmä v patogenéze ochorení vyvolaných grampozitívnymi baktériami. Proteínové
toxíny predstavujú peptidové reťazce, sú termolabilné (inaktivujú sa varom), sú antigénne a
ich aktivita je blokovaná špecifickými neutralizačnými protilátkami, ktoré vznikajú v
organizme hostiteľa. Podľa cieľového miesta účinku toxíny rozdeľujeme do dvoch skupín,
Prvou skupinou sú toxíny, ktoré reagujú s membránami eukaryotických buniek a súčasne ich
poškodzujú, označujú sa ako cytolytické a druhou skupinou sú toxíny, ktoré po väzbe na
špecifický receptor na povrchu bunky hostiteľa prenikajú do cytoplazmy, kde rôznymi
mechanizmami ovplyvňujú fyziológiu bunky. Podľa cieľových orgánov, kde pôsobia, sa
toxíny delia na neurotoxíny (botulotoxín, tetanospazmín), enterotoxíny (enterotoxíny
Escherichia coli a iných enterobaktérií, stafylokokové enterotoxíny, enterotoxín Bacillus
cereus a Clostridium perfringens), dermonekrotoxíny (difterický, stafylokokový alfa toxín),
cytotoxíny (niektoré enterobaktérie), kardiotoxíny (difterický), kapilárotoxíny (Bacillus
antracis),

hemolyzíny

(streptokokové,

stafylokokové,

tetanolyzín),

leukocidíny

(Staphylococcus aureus), toxíny s vlastnosťami superantigénov (streptokokové pyrogény,
stafylokokový toxín spôsobujúci toxický šok). Produkcia proteínových toxínov môţe byť
kódovaná chromozómovo (Vibrio cholerae), na plazmidoch (enterotoxíny Escherichia coli)
alebo je viazaná na prítomnosť špecifického bakteriofága (Corynebacterium diphteriae).
Medzi najnebezpečnejšie toxíny patria neurotoxíny, napr. tetanový toxín, tetanospazmín,
ktorý spôsobuje závaţné ochorenie, tetanus a produkujú ho anaeróbne baktérie Clostridium
tetani. Tieto baktérie sa beţne vyskytujú v pôde, na predmetoch znečistených trusom a v
dormantnom štádiu, v štádiu spór, dlhodobo perzistujú v prostredí bez straty viability. Spóry
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týchto baktérií sa dostanú do ľudského organizmu cez rany znečistené pôdou, prachom,
prípadne hnojom, kde sa menia na vegetatívnu formu produkujúcu tetanospazmín, ktorého
vznik podmieňujú anaeróbne podmienky. Častejšie sa tetanus vyskytuje medzi pracovníkmi v
poľnohospodárstve, zvýšený výskyt bol pozorovaný i pri vojnových poraneniach. Nebezpečné
sú najmä hlboké poranenia, pri ktorých zostáva cudzie teleso v rane. Toxín sa dostáva z
miesta poranenia prostredníctvom krvi a lymfy na nervové synapsie, kde vyvoláva
generalizované podráţdenie s následnými svalovými kŕčmi (spazmami). Inkubačná doba je 7
aţ 14 (3 aţ 36 i viac) dní, čím je kratšia, tým je obyčajne priebeh ochorenia ťaţší. Ochorenie
sa začína kŕčom ţuvacieho svalstva (trizmus). Kŕč sa postupne šíri na ostatné svalstvo tela,
objavujú sa tetanické záchvaty, pri ktorých sa telo oblúkovito vystrie (opistotonus).
Frekvencia záchvatov sa zvyšuje, pacient môţe zomrieť na kŕč dýchacích svalov alebo na
srdcové zlyhanie. Tetanus si vyţaduje komplexnú liečbu, ktorá pozostáva z chirurgického
ošetrenia rany, aplikácie účinných liekov, ako penicilín, rolitetracyklín, resp. podania
antitetanického IgG (IgG je najrozšírenejšia trieda imunoglobulínov, ktoré sa tvoria najmä pri
odpovedi na opakované podanie rozpustných antigénov, majú schopnosť prechádzať aj cez
ľudskú placentu). Klasickým endotoxínom, ktorý je uvoľňovaný do okolitého prostredia aţ po
rozpade (autolýze) buniek, je lipopolysacharid vonkajšej membrány bunkovej steny
gramnegatívnych baktérií. K masívnemu zaplaveniu hostiteľského organizmu endotoxínom
dochádza napr. pri rozpade baktérií pôsobením autolytických enzýmov alebo účinkom
antibiotík, pôsobiacich na cytoplazmovú membránu baktérií. I v nepatrných koncentráciách
vyvoláva tento endotoxín zvýšenú teplotu, je pyrogénom. Vo vyšších koncentráciách, po
preniknutí do krvi, endotoxín môţe vyvolať septický šok u postihnutého jedinca (tzv.
endotoxínový šok), často so smrteľným koncom. Endotoxín sa uvoľňuje do krvného obehu z
rôznych primárnych loţísk gramnegatívnej bakteriálnej mikroflóry, najčastejšie pri perforácii
hrubého čreva, pri popáleninách, pri infekciách ţlčníka a močových ciest. Ide najmä o
mikroflóru hrubého čreva zastúpenú napr. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa.
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5 PÔDNA MIKROBIOLÓGIA – DISTRIBÚCIA MIKRÓBOV V PÔDE
Pôda je tenká povrchová vrstva, ktorá pokrýva väčšinu zemského povrchu. Táto vrstva
zemského povrchu je často tenšia ako jeden meter, no napriek tomu je absolútne nevyhnutná
pre ľudský ţivot. Má bohatú textúru, je tvorená najmä rastlinami, hmyzom a
mikroorganizmami. Young a Crawford v roku 2004 pôdu opísali ako najkomplikovanejší
biomateriál na planéte. Komplexnosť pôdy je podmienená dvoma zloţkami, a to abiotickou
textúrou pôdy a biotickou diverzitou, ktorá je podmienená a podporovaná veľkým mnoţstvom
energie získanej zo slnečného ţiarenia prostredníctvom fotosyntézy. Spolupráca týchto
komponentov spôsobila fyzikálne, chemické a biologické rôznorodosti v pôdach po celom
svete.
Abiotická časť pôdy sa skladá z anorganických častíc rôznej veľkosti, najmä z piesku, kalu a
ílu. Nielen, ţe sa tieto častice líšia veľkosťou, líšia sa aj tvarom a morfológiou. To má za
následok aj rozdielnu špecifickú povrchovú plochu častíc, napríklad menšie ílové častice majú
väčšiu povrchovú plochu na jednotku hmotnosti, na rozdiel od kalu a piesku. Pod vplyvom
bioty pôdy sa rozdielne anorganické častice spájajú a vytvárajú tak spolu sekundárne
agregáty. Pórovitosť v rámci štruktúry agregátu a medzi agregátmi je veľmi dôleţitá pre
celkovú štruktúru pôdy. Štruktúra pôdy je zasa dôleţitá pre reguláciu pohybu vody a
zadrţiavanie vody, výmenu plynov a redoxný potenciál v pôde. Úplne uzavreté póry vnútri
agregátov môţu mať oveľa niţší redoxný potenciál, neţ otvorené priechodné póry medzi
jednotlivými agregátmi. Výsledná heterogénnosť, ktorá sa neustále vyvíja spôsobuje, ţe aj
aeróbne aj anaeróbne mikroorganizmy sa navzájom môţu vyskytovať vo veľmi tesnej
blízkosti.
Pôdy sú zloţené tieţ z biotických zloţiek (rastliny, rozkladajúce sa zvyšky, pôdny humus a
pôdne organizmy), ktoré pridávajú pôdnej matrici zloţitosť a prispievajú k jej štruktúre.
Vegetatívny rast rastlín prebieha v pôde, pričom po úhyne rastliny sa organické látky
dostávajú opäť do pôdy, kde sú degradované heterotrofnými mikroorganizmami. Ţiviny sa
uvoľňujú pri rozklade a sú vyuţívané pôdnymi mikroorganizmami k vzniku novej vegetácie.
Anorganické substráty ako je napríklad amoniak, dusičnan alebo síran podliehajú autotrofii
mikroorganizmov. Niektoré zvyšky sú začlenené do organickej zloţky pôd, známe pod
pojmom humus. Degradácia organických substrátov má tieţ za následok tvorbu
mikrobiálneho slizu, ktoré spoločne s fungálnymi hýfami zvyšujú proces viazania primárnych
anorganických častíc do sekundárnych agregátov. Mikrobiálna populácia proliferuje v pôde,

103

pričom miliardy baktérií a mikroskopických húb koexistujú spolu v tesnej blízkosti. Ďalšie
biologické subjekty predstavujú fágy a prvoky, ktoré sú dôleţité pre kontrolu bakteriálnej
populácie. Rozmanitosť týchto mikróbov s ohľadom na vyuţitie substrátu (organické alebo
anorganické) vedie k tvorbe rôznorodých mikrobiálnych spoločenstiev, ktoré sú schopné
heterogénneho spolunaţívania v pôde. Mikrobiálne populácie sprostredkúvajú v pôdach
nespočetné mnoţstvo biochemických transformácií. Aj napriek ich veľmi veľkým
mnoţstvám, mikroorganizmy zaberajú menej ako 1% z celkovej pôdy.
Pôdny koloidný matrix sa skladá z častíc mikroskopickej veľkosti, vrátane anorganických,
organických a biologických častíc, ktoré majú dominantný vplyv na štruktúru pôdy. Štruktúra
pôdy zase kontroluje chemické a biochemické transformácie a pôdnu diverzitu. Rozmanitosť
alebo diverzita pôdy je charakterizovaná fyzikálnou a časovou heterogenitou naprieč všetkým
meraným škálam od nm do km, a je pravdepodobne hnacou silou pre mikrobiálnu diverzitu,
ktorá je súčasťou pôdy. Počet bakteriálnych druhov v pôde sa odhaduje na 2000 aţ 8,3
milióna druhov na gram pôdy v závislosti od pouţitých metodík stanovenia. Mikrobiálna
rozmanitosť pôdy je skutočne obrovská a má dopad aj na ľudské zdravie.

5.1 Fyzikálno-chemické charakteristiky v pôde
Pôda je konečným produktom pôsobenia klímy a ţivých organizmov a vzniká zvetrávaním na
základný materiál, ktorý sa mení s určitou topografiou v priebehu času. Existuje päť faktorov,
ktoré sú zodpovedné za vznik pôdy. Proces zvetrávania pôdy môţe trvať desiatky aţ milióny
rokov, v závislosti od jednotlivých faktorov a zloţiek, ktoré ju tvoria. Základný rozdiel medzi
povrchovou a podpovrchovou pôdou je, ţe v podpovrchovej pôde nie je základný materiál vo
všeobecnosti zvetrávaný klimatickými zmenami. Okrem toho sú mikrobiálne počty v
podpovrchových častiach oveľa niţšie a to v dôsledku zníţeného prístupu rastlinných
zvyškov, ktoré tvoria substrát pre heterotrofné mikroorganizmy.
Vadózna zóna je definovaná ako podpovrchové nenasýtené prostredie chudobné na ţiviny
(oligotrofné), ktoré sa nachádza medzi povrchovou pôdou a saturovanou zónou. Obsahuje
prevaţne nezvetrané materiály a má veľmi nízky obsah organického uhlíka (menej ako 0,1%).
To znamená, ţe dostupnosť uhlíka a stopových prvkov je veľmi obmedzená v porovnaní
s povrchovou pôdou. Hrúbka tejto zóny sa značne líši. Existuje mnoho suchých oblastí, kde
nenasýtená zóna môţe byť niekoľko stoviek metrov hrubá. Tieto oblasti nemajú takmer
ţiadny prístup vlhkosti z povrchu a zvyčajne majú obmedzenú mikrobiálnu aktivitu z dôvodu
nedostatku ţivín a vlhkosti. Avšak týmto častiam je venovaná väčšia pozornosť z
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mikrobiologického

hľadiska, pretoţe znečisťujúce látky, ktoré sa nachádzajú

na

kontaminovanom území, teda v povrchovej vrstve pôdy, musia prejsť cez vadóznu zónu skôr,
ako dosiahnu vrstvu podzemných vôd.
Saturované zóny (akvifery) leţia priamo pod vadóznou zónou, ide o podzemnú vrstvu
nasiaknutú čerstvou vodou. Sú zloţené z poréznych materiálov, ktoré sú nasýtené vodou.
Tieto zóny slúţia ako hlavný zdroj pitnej vody pre veľkú časť ľudí na celom svete. Plytké
saturované zóny sú v najväčšom kontakte so zemským povrchom a majú najvyšší obsah
organického uhlíka. Prijímajú vodu z daţďových zráţok a napĺňajú priľahlé potoky či rieky.
Okrem toho sú veľmi aktívne v prípade rýchleho toku podzemnej vody a teda zvyčajne
zostávajú aeróbne. Stredné saturované zóny, do 300 metrov od povrchovej pôdy, poskytujú
hlavnú časť pitnej a závlahovej vody. Hlboké saturované zóny sa vyznačujú veľmi pomalým
prietokom, sú zvyčajne anaeróbne a sú priamo ovplyvňované povrchovými zráţkami.
Nasýtené zóny (mokrade) sú dôleţité ekosystémy, nachádzajú sa v oblastiach s miernym
klimatickým pásmom. Takéto oblasti sú všeobecne nasýtené vodou vyskytujúcou sa na alebo
nad zemským povrchom. Záujem pracovníkov o tieto ekosystémy sa v súčasnosti zvyšuje,
najmä s ohľadom pre ich potenciál v technologických oblastiach, čistenie odpadových vôd.
Močiare a rašeliniská sú zloţené z hlbokých vrstiev podmáčanej rašeliny a povrchovej vrstvy
tvoriacej ţivú vegetáciu. Vrstvy rašeliny sú zloţené z mŕtvych zvyškov rastlín, ktoré sa
hromadia uţ tisíce rokov. Preto v týchto rozsiahlych oblastiach prekračuje pravidelne
produkcia rastlinného materiálu rýchlosť jeho rozkladu. Príčinou môţe byť skutočnosť, ţe
tieto oblasti bývajú zaplavené a nedostatok kyslíka spôsobuje, ţe toto obmedzené mnoţstvo
sa rýchlo spotrebuje, čo má za následok vznik týchto rozsiahlych anaeróbnych oblastí.
Kombinácia anaeróbneho a kyslého prostredia potláča rast väčšiny mikróbov, ktoré sú
nevyhnutné pre rozklad rastlinných a ţivočíšnych zvyškov. Prostredie nachádzajúce sa pod
povrchom zeme je trojfázový systém, ktorý je zloţený z tuhej alebo minerálnej anorganickej
fázy často asociovanej s organickou hmotou, z kvapalnej fázy alebo fázy roztoku a z plynnej
fázy. Vlastnosti pôdy sú závislé na špecifickom zloţení kaţdej z týchto fáz.
5.1.1 Tuhá fáza
Pôdne častice zvyčajne nezostávajú jednotlivo, ale agregujú za vzniku sekundárnej štruktúry.
Tieto štruktúry sa navzájom zhlukujú vďaka mikrobiálnym polysacharidom a ďalším
mikrobiálnym metabolitom, ktoré viaţu primárne častice. Okrem toho môţu byť tieto častice
viazané fyzikálnym spôsobom fungálnymi hýfami a koreňmi rastlín. Tieto sekundárne
agregáty môţu mať rôzne veľkosti a tvary v závislosti od danej konkrétnej pôdy. Medzi
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komponentmi minerálnych častíc porézneho média sú dutiny, ktoré všeobecne predstavujú
pórový priestor a umoţňujú pohyb vzduchu, vody a mikroorganizmov. Pórový priestor moţno
zväčšiť koreňmi rastlín, červami a malými cicavcami, ktorých aktivitou vznikajú koreňové
kanáliky a diery a vytvoria tak väčšie otvory. Toto zväčšenie môţe viesť k značnému
prevzdušňovaniu pôdy ako aj prednostnému toku vody. Teda textúra a štruktúra sú dôleţitými
faktormi, ktoré riadia pohyb vody, znečisťujúcich látok a mikrobiálnej populácie v poréznych
médiách. Z troch veľkostných skupín/frakcií, ktoré tvoria porézne médium sú ílové častice
obzvlášť dominantné pre stanovenie fyzikálnych a chemických vlastností. Napríklad ílové
materiály, ktoré sú často zloţené z alumíniových silikátov, zväčšujú povrchovú plochu
a vkladajú náboj do pôdy. Z mikrobiálneho hľadiska sú rozmery ílových častíc podobné
bakteriálnej bunke. Ílové materiály ovplyvňujú nielen povrchovú oblasť porézneho média, ale
aj priemernú veľkosť pórov. Aj keď je priemerná veľkosť pórov menšia v ílovitej pôde, je
viac týchto pórov v porovnaní s piesočnatou pôdou, a v tomto dôsledku je celkové mnoţstvo
pórového priestoru s jemnou textúrou pôdy (ílovitá pôda) väčšie neţ s hrubou textúrou pôdy
(piesočnatá pôda). Ale keďţe malé póry neprenášajú vodu tak rýchlo, pôda s vyšším obsahom
ílových

častíc

spomalí

pohyb

akéhokoľvek

materiálu,

vrátane

vzduchu,

vody

a mikroorganizmov (obrázok 4). Pri mikroorganizmoch, ktoré sú oveľa väčšie ako molekuly
vody, budú jemne textúrované častice inhibovať pohyb baktérií buď do alebo von z tejto
oblasti. Takáto heterogenita predstavuje značné problémy pri experimentoch zaoberajúcich sa
odstránením kontaminantov, pretoţe niektoré jemne štruktúrované oblasti sú relatívne
neprístupné vodnému toku alebo mikroorganizmom. Teda znečisťujúce látky zachytené veľmi
malými pórmi môţu v týchto časticiach zostať dlhú dobu a postupne sa pomaly uvoľňovať.

Obrázok 4 Porovnanie veľkostí baktérií s hydraulicky ekvivalentnými priemermi pórov
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5.1.1.1 Katiónová výmenná kapacita
Parameter, nazývaný ako katiónová výmenná kapacita vzniká v dôsledku záporného náboja,
ktorý je asociovaný s ílovými časticami a organickou hmotou. Ílové častice sú záporne nabité
z dvoch dôvodov, izomorfnej substitúcii a ionizácii. Čo sa týka izomorfnej substitúcie, tak
ílové častice sú vo forme anorganických mrieţok zloţených z kremíka a oxidov hliníka.
Substitúcia, teda výmena, dvojmocného katiónu horčíka Mg2+ za trojmocný katión hliníka
Al3+ môţe viesť k strate jedného kladného náboja, čím ílová častica nadobúda jeden záporný
náboj. Ďalšie substitúcie môţu viesť k zvýšeniu záporného náboja častice. Čo sa týka
ionizácie, tak hydroxylové skupiny môţu na okraji mrieţky ílovej častice ionizovať, čo vedie
k vytvoreniu záporného náboja. Mnoho funkčných skupín organických látok, ako napríklad
karboxylové skupiny, podliehajú procesu ionizácie a môţu prispieť k celkovému náboju,
ktorý je závislý na pH. Ílové a organické častice, ktoré sa podieľajú na vytváraní CEC sú
všeobecne veľmi malé, v priemere menšie ako 1 µm a vzhľadom k ich malej veľkosti sa
označujú ako pôdne koloidné častice. Tieto koloidné častice poskytujú veľkú povrchovú
plochu pre katiónovú výmennú schopnosť.
Beţné pôdne katióny, ako Ca2+, Mg2+, K+, Na+ a H+, ktoré sa nachádzajú v pôdnom roztoku,
sú v rovnováhe s katiónmi na miestach sprostredkujúcich proces výmeny. Ak sa zmení
koncentrácia katiónov v pôdnom roztoku, napríklad sa zvýši, tieto prevyšujúce katióny
zaberajú viac výmenných miest a nahrádzajú pôvodné katióny v mrieţke. Teda jednomocný
katión ako K+ môţe nahradiť iný jednomocný katión ako Na+ alebo dva katióny K+ môţu
nahradiť jeden dvojmocný katión Mg2+. Katiónová výmena nakoniec závisí od koncentrácie
katiónu v pôdnom roztoku a od adsorpčnej afinity katiónu k miestu výmeny. Adsorpčná
afinita katiónu je funkciou jeho hustoty náboja, ktorý zase závisí od jeho celkového náboja
a veľkosti katiónu. Malé katióny s veľkým nábojom, ako Al3+, majú vysokú adsorpčnú
afinitu. Naopak, jednomocné ióny majú niţšiu adsorpčnú afinitu, a to najmä v prípade, ţe sú
vysoko hydratované, ako Na+, čo zvyšuje účinnú veľkosť katiónu. Veľká povrchová plocha
pre výmenu katiónov a náboj pôdnych koloidných častíc (ílové častice a organické zlúčeniny)
sú veľmi dôleţité vzhľadom na mikrobiálnu aktivitu, pretoţe ovplyvňujú ako väzbu tak
aj sorpciu látok a mikrobiálnu väzbu ku koloidom.
Sorpcia je hlavný proces, ktorý ovplyvňuje pohyb a biologickú dostupnosť esenciálnych
zlúčenín a znečisťujúcich látok v pôde. Definícia sorpcie znie ako asociácia organických
alebo anorganických molekúl s pevnou fázou pôdy. Pri anorganických molekulách s nábojom
je katiónová výmena jedným z hlavných mechanizmov procesu sorpcie. Všeobecne platí, ţe
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kladne nabité ióny, napríklad ión vápnika (Ca2+) alebo olova (Pb2+), sa podieľajú na výmene
katiónov. Vzhľadom k tomu, ţe adsorbované formy týchto kovov sú v rovnováhe s pôdnym
roztokom, môţu slúţiť ako dlhodobý zdroj esenciálnych látok (Ca 2+) alebo polutantov (Pb2+),
ktoré sa pomaly uvoľňujú späť do pôdneho roztoku.
Pripevnenie mikroorganizmov môţe tieţ byť sprostredkované niekoľkými funkčnými
skupinami ílových častíc (obrázok 5). Hoci je povrch ílovej častice a povrch mikrobiálnej
bunky záporne nabitý, povrch ílovej častice je neutralizovaný akumuláciou kladne nabitých
iónov ako K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Fe3+ a Al3+. Spoločne tieto záporné a kladné povrchové
náboje vytvárajú elektrickú dvojvrstvu, ktorú majú aj mikrobiálne bunky. Hrúbka ílovej
dvojvrstvy závisí od väzbovosti a koncentrácie prítomných katiónov v roztoku. Vyššia
väzbovosť a zvýšená koncentrácia katiónov zmenšuje elektrickú dvojvrstvu. Vzhľadom
k tomu, ţe sa elektrické dvojvrstvy ílových častíc a mikrobiálnych buniek vzájomne
odpudzujú, čím tenšie tieto vrstvy sú, tým menší je odpor medzi ílom a povrchom bunky.
Keď sú tieto odpudivé sily minimalizované, príťaţlivé sily ako elektrostatické a van der
Waalsove sily umoţňujú pripevnenie mikrobiálnej bunky k povrchu ílovej častice.
Výsledkom je, ţe väčšina mikroorganizmov sa v prostredí nachádza vo väzbe s koloidnými
časticami pôdy, namiesto toho aby sa nachádzali voľne v pôdnom roztoku.

Obrázok 5 Sorpcia bakteriálnej bunky na povrch ílovej častice; povrch ílovej častice a
mikrobiálnej bunky sú nabité záporne, k pripevneniu bunky na povrch slúţia katióny Mg2+
5.1.1.2 Organická hmota
Organická hmota v pôde je definovaná ako kombinácia ţivej biomasy (vrátane ţivočíchov,
mikroorganizmov a koreňov rastlín), rozpoznateľnej odumretej a rozkladajúcej sa biologickej
hmoty, humínových látok (heterogénne polyméry vytvorené procesom rozkladu a degradácie
rastlinnej, ţivočíšnej a mikrobiálnej biomasy (obrázok 6). V horúcich, suchých klimatických
podmienkach, v ktorých sa nachádza málo vegetácie, je obsah organickej hmoty v pôde menší
ako 1 %, zatiaľ čo v chladnejších, vlhkejších oblastiach s bohatšou vegetáciou, je obsah
organickej hmoty pribliţne do 5 %. Prostredia pod povrchom zeme, na rozdiel od
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povrchových, obsahujú len veľmi malé mnoţstvo organickej hmoty, a to menej ako 0,1 %. Je
to z dôvodu absencie rastlín a organizmov, ako aj menším počtom mikroorganizmov.

Obrázok 6 Tvorba pôdnej organickej hmoty; organická hmota sa vytvára z odumretých
zvyškov a jej súčasťou sú aj organické výlučky, ktoré produkujú korene rastlín
Humínová frakcia v organickej hmote predstavuje stabilný základ ţivín, ktorý slúţi ako
pomaly sa uvoľňujúci zdroj uhlíka a energie pre autochtónne, pomaly sa rozmnoţujúce
mikroorganizmy v pôde. Humínové látky majú extrémne zloţité štruktúry, ktoré odráţajú
zloţitosť a rôznorodosť organického materiálu vytvoreného v pôde. Celkovo moţno zhrnúť,
ţe humus má trojrozmernú štruktúru podobajúcu sa na špongiu, ktorá obsahuje hydrofilné aj
hydrofóbne oblasti. To znamená, ţe molekula humusu je otočená tak, ţe hydrofilná časť
smeruje k vonkajšej časti, kde sa nachádza voda alebo minerálna fáza a hydrofóbna časť je
priťahovaná k vnútornej časti molekuly. Tento hydrofóbny vnútorný priestor vytvára
priaznivé podmienky pre rozpustné látky, ktoré sú menej polárne ako voda. To znamená, ţe
humus môţe absorbovať nepolárne rozpustné látky z pôdneho roztoku prostredníctvom
procesu sorpcie, ktorý je nazývaný hydrofóbne viazanie. Humínové látky tieţ obsahujú
niekoľko hydrofilných funkčných skupín, z ktorých najdôleţitejšie sú karboxylové a fenolové
hydroxylové skupiny, pričom obidve tieto skupiny môţu získať záporný náboj v pôdnom
roztoku. Tieto funkčné skupiny sú podobné funkčným skupinám ílových častíc, dokáţu
ovplyvniť pH závislé na katiónovej výmennej kapacite pôdy a podieľať sa na sorpcii
rozpustných látok a upevnení mikroorganizmov katiónovou výmenou.
5.1.2 Kvapalná fáza
Pôdny roztok je neustále sa meniaci matrix, ktorý je zloţený z organických a anorganických
rozpustných látok vo vodnom roztoku. Zloţenie kvapalnej fázy je veľmi dôleţité pre
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biologickú aktivitu v poréznom materiáli, pretoţe mikroorganizmy obsahujú pribliţne 70 %
vody a vyţadujú vysoké hodnoty vodnej aktivity pre aktívny metabolizmus. V skutočnosti,
všetky mikroorganizmy, dokonca aj tie naadherované, sú obklopené vodným filmom,
z ktorého získavajú ţiviny, a do ktorého vylučujú zvyšky. To znamená, ţe mnoţstvo
a zloţenie kvapalnej fázy v konečnom dôsledku kontroluje ako rast mikroorganizmov, tak aj
rast rastlín. Zloţenie pôdneho roztoku odráţa chemické zloţenie pôdy, ako aj dynamický
príjem a vylučovanie rozpustných látok ako odpoveď na pohyb vody. Pohyb vody vyplýva
z daţďových zráţok alebo zavlaţovania a ovplyvňuje minerálne zvetrávanie a tvorbu
a rozklad organickej hmoty. Toto zloţenie sa tieţ mení aj ľudskou činnosťou, ako je
zavlaţovanie, pridávanie hnojív a pesticídov a únik chemických látok do prostredia.
Chemické zloţenie pôdy má vplyv nielen na zloţenie pôdneho roztoku, ale aj na formu
a biologickú dostupnosť ţivín. Napríklad forma katiónov, najčastejšie sa nachádzajúcich
v pôde, sa mení v závislosti od pH pôdy. V kyslom prostredí sa väčšina katiónov nachádza
v rozpustnejšej forme. V niektorých prípadoch, ako v prípade horčíka a vápnika, tento fakt
vedie k rozsiahlemu vyplavovaniu rozpustnejších foriem katiónov z pôdneho roztoku, čo
vedie k zniţovaniu koncentrácie ţivín. Pri niekoľkých katiónoch kovu môţe tento proces
viesť k zvýšenej toxicite kovov. V iných prípadoch, ako pri ţeleze a fosfáte, mierne kyslé pH
zaisťuje optimálnu dostupnosť daného prvku. Vo všeobecnosti, pH, ktoré zaisťuje maximálnu
aktivitu mikroorganizmov a rastlín, sa pohybuje v rozmedzí od 6 do 6,5.
5.1.3 Pôdna atmosféra
Pôdna atmosféra sa neustále mení. Rastliny a mikrobiálna aktivita môţu výrazne ovplyvniť
relatívny pomer kyslíka a oxidu uhličitého v pôde, ktoré sú málo prevzdušnené (pôda ktorá je
ďaleko od povrchu, zaplavená pôda vplyvom silných daţďov alebo polievania). Napríklad
z jemných ílových alebo nasýtených pôd môţe byť kyslík úplne odstránený respiráciou
aeróbnych organizmov. Počas respirácie vzniká oxid uhličitý, čo má za následok zvýšenú
hladinu oxidu uhličitého v pôde. Tieto zmeny majú vplyv na redoxný potenciál porézneho
média, čo ovplyvňuje dostupnosť konečných akceptorov elektrónov pre aeróbne a anaeróbne
mikroorganizmy. Mnoţstvo kyslíka v atmosfére (21%) umoţňuje aeróbnu degradáciu
prevaţnej väčšiny ročne vyprodukovaných organických látok. V neprítomnosti kyslíka môţu
byť organické substráty mineralizované na oxid uhličitý fermentáciou alebo anaeróbnou
respiráciou (aj keď tieto sú menej účinné oproti aeróbnej respirácii). Obsah kyslíka v pôde je
preto dôleţitý pre aeróbne aktivity, ktoré závisia na kyslíku ako konečnom akceptore
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elektrónov počas degradácie organických látok. Mnoţstvo dostupného kyslíka v pôde je zase
závislé od vlhkosti pôdy.
Vlhkosť pôdy vedie k zníţeniu kyslíka v pôdnych póroch. V nasýtených pôdach sú póry
naplnené vodou a obsah kyslíka je veľmi nízky. V suchej pôde sú všetky póry plné vzduchu,
takţe obsah pôdnej vlhkosti je nízky. Keďţe aeróbne mikroorganizmy potrebujú aj kyslík aj
vodu, vlhké ale odvodnené pôdy, ktoré majú primeranú vlhkosť a optimum kyslíka umoţňujú
maximalizovať aeróbny metabolizmus mikroorganizmov. V období daţďov je pôda
premočená natoľko, ţe sa koncentrácia kyslíka zmenšuje na minimum. Rýchlosť difúzie
kyslíka cez vodu je pribliţne 10000-krát pomalšia ako cez vzduch. Veľa kyslíka bude
vyuţitého mikroorganizmami bliţšie k jeho zdroju, pretoţe sa pomaly difunduje do
vnútorných častí pôdnych agregátov. Preto anaeróbne mikrolokality existujú aj v aeróbnych
pôdach, ktoré podporujú transformačné procesy vykonávané fakultatívne anaeróbnymi
baktériami a striktne anaeróbnymi baktériami.

5.2 Pôda ako prostredie pre mikroorganizmy
Pôdne prostredie ako väčšina na planéte je prísne konkurenčné. Mikroorganizmy, ktoré sú
najlepšie prispôsobené stresom v pôdnom prostredí sú najúspešnejšie. Stres môţe byť
biotický, konkurencia iných mikróbov a abiotický, fyzikálne a chemické vlastnosti prostredia
(svetlo, vlhkosť, teplota, pH, štruktúra pôdy, ţiviny v pôde, redoxný potenciál). Avšak
napriek týmto stresom, aj najnepriaznivejšie pôdne prostredie podporuje rastlinný a
mikrobiálny ţivot.
Keďţe pôdne mikróby si navzájom konkurujú, prítomnosť veľkého počtu organizmov má za
následok biotický stresový faktor. Mikroorganizmy môţu súťaţiť o substrát, vodu alebo
rastové faktory. Naviac, niektoré mikróby môţu vylučovať alelopatickú látku (inhibičnú alebo
toxickú) vrátane antibiotík, ktoré sú škodlivé pre susedné organizmy. Nakoniec, veľkú časť
organizmov tvoria predátory a parazity svojich susedov. Napríklad prvoky ţiviace sa
baktériami alebo vírusy infikujúce baktérie a vláknité huby. Z dôvodu biotického stresu,
nepôvodné organizmy, ktoré sa dostali do pôdneho prostredia z iného prostredia väčšinou
preţívajú len veľmi krátku dobu (niekoľko dní, týţdňov), ak neexistuje špecifická selektívna
nika.
Slnečné ţiarenie do pôdy nepreniká ďalej neţ niekoľko centimetrov pod povrch. Fototrofné
mikroorganizmy sa preto obmedzujú na vrchnú vrstvu niekoľkých centimetrov pôdy. Na
povrchu pôdy sa v priebehu dňa alebo ročného obdobia výrazne menia fyzikálne parametre
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fotosyntetizujúce mikroorganizmy. Niektoré fototrofné organizmy (vrátane rias) môţu prejsť
v neprítomnosti svetla na heterotrofný spôsob respirácie. Takéto hybridné mikroorganizmy sa
nachádzajú v pomerne hlbokých vrstvách pôdy. Dostupnosť vody je kritická pre mikrobiálnu
aktivitu. Beţne, optimálna mikrobiálna aktivita nastáva pri - 0,1 atm, čo je rozdiel medzi
kapilárnou a voľnou vodou. Ako skupina, sú vláknité huby najodolnejšie proti vysychaniu,
nasledované aktinomycétami a najmenej odolnými baktériami. Teplota pôdy značne kolíše, a
to najmä v blízkosti povrchu pôdy. Väčšina populácie pôdy je odolná voči veľkým výkyvom
teploty. Pôdne komunity môţu byť psychrofilné (preferujú ˂ 20 °C), mezofilné (20–45 °C),
termofilné (45–90 °C) a hypertermofilné (> 90 °C) v závislosti od geografickej polohy pôdy.
Väčšina pôdnych organizmov je mezofilná v dôsledku pufračného účinku pôdy, najmä
v hĺbkach pod povrchom pôdy. Pôdy, ktoré nie sú ovplyvnené vonkajšími podmienkami,
majú zvyčajne hodnotu pH v rozsahu 6–8, a väčšina pôdnych organizmov má pH optimum v
tomto rozmedzí. Samozrejme sa nájdu výnimky ako Thiobacillus thiooxidans, ktorý oxiduje
síru na kyselinu sírovú a jeho pH optimum v pôde je 2–3. pH pôdy je významným faktorom
ovplyvňujúcim bakteriálnu diverzitu. Všetky pôdy obsahujú mikrobiálne komunity, nezávisle
od pôdnej štruktúry. Pôda so zmesou piesku, bahna a ílových častíc ponúka priaznivejšie
prostredie pre organizmy, pretoţe zadrţiava viac ţivín a zabezpečuje lepšie prúdenie vody
a vzduchu neţ čisté piesky alebo íly. Mikrobiálne spoločenstvá, ktoré sa nachádzajú v čistých
pieskoch a íloch dosahujú niţší počet a aktivitu. Uhlík a dusík sú všeobecne najdôleţitejšími
limitujúcimi ţivinami, ktoré sa v pôde nachádzajú. Avšak akékoľvek obmedzenia ţivín zníţia
mikrobiálnu aktivitu. Keď sú uhlík a dusík prítomné v nízkych koncentráciách, rast a aktivita
organizmov je pomalá. Mnoho organizmov existuje v pôde za podmienok polohladovania a sú
preto v dormantnom stave. Výnimku tvoria rastlinné rhizosféry s koreňovými exsudátmi,
ktoré zabezpečujú omnoho vyššie počty mikroorganizmov a ich aktivitu. Redoxný potenciál
je meranie tendencie prostredia pre oxidáciu alebo redukciu substrátov. V aeróbnych pôdach,
kde je oxidačné prostredie, je oxidačno-redukčný potenciál + 800 mV, v anaeróbnych pôdach,
kde je redukčné prostredie, je oxidačno-redukčný potenciál - 300 mV. Kyslík sa nachádza v
pôde s redoxným potenciálom asi + 800 mV.

5.3 Mikroorganizmy v povrchových pôdach
V povrchových pôdach sú prítomné rôzne populácie baktérií (vrátane aktinomycét), archaea,
vláknitých húb, rias a prvokov. Veľkosť týchto organizmov sa zvyšuje smerom od baktérií
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k prvokom a súčasne sa ich vyskytujúci počet zniţuje. Je známe, ţe v pôde môţu byť
prítomné fágy a vírusy, ktoré môţu infikovať organizmy avšak informácie o týchto
infekčných časticiach v povrchových pôdach nie sú dostatočne rozšírené. Do pôdy môţu byť
zavedené špecifické mikróby ľudskou aktivitou alebo zvieratami. Príkladom je úmyselné
zavádzanie baktérií na biologickú kontrolu alebo ako biodegradačné činidlá. Nepriamo
zavedené môţu byť v dôsledku pouţívania zvieracieho hnoja alebo čistiarenských kalov na
poľnohospodárskych poliach. Zvieratá šíria baktérie prostredníctvom trusu vtákov alebo
zvierat. Bez ohľadu na zdroj, zavádzané mikroorganizmy zriedka významne ovplyvnia
početnosť a rozklad pôvodných populácií.
Baktérie sú mikroorganizmy nachádzajúce sa v povrchových pôdach. Kultivovateľné
mnoţstvo sa mení v závislosti od špecifických podmienok prostredia, čiastočne od vlhkosti
pôdy a teploty. Kultivovateľných baktérií môţe byť 107 aţ 108 buniek na gram pôdy, zatiaľ čo
celková populácia (vrátane ţivých organizmov, ale nekultivovateľných) môţe presiahnuť 10 10
buniek na gram pôdy. V nenasýtených pôdach väčšinou aeróbne baktérie prevyšujú anaeróbne
o dva aţ tri rády. Mnoţstvo anaeróbnej populácie sa zvyšuje s hĺbkou pôdy, avšak zriedka
prevyšuje počty aeróbnych baktérií, pokiaľ nie je pôda nasýtená alebo je prístup vzduchu
obmedzený. Pôvodné pôdne baktérie môţu byť klasifikované na základe ich rastovej
vlastnosti a afinity k uhlíkovým substrátom. Mikroorganizmy majú rôzne nároky na ţiviny.
Podľa tejto náročnosti sa môţu deliť na autochtónne (K – selekcia) nevyţadujúce veľa ţivín,
sú na príjem potravy nenáročné, majú pomalý metabolizmus a ţivia sa pomaly uvoľňovanými
pôdnymi organickými zlúčeninami a zymogénne (R – selekcia) vyţadujúce pre svoju
existenciu dostatok ţivín, sú na príjem potravy náročné, sú prispôsobené intervalom
dormancie a rýchleho rastu v závislosti na dostupnosti substrátu. Tradične čísla hovoriace o
mnoţstve baktérií v pôde sú určované pouţitím kultivačných metód. Naposledy však boli
odhady diverzity vykonané na základe sekvencie DNA v kombinácii so štatistickým
prístupom. V tomto prípade je diverzita indikovaná počtom taxonomických jednotiek, kde
kaţdá jednotka teoreticky predstavuje inú bakteriálnu populáciu v komunite. Tieto prístupy
poskytujú odhady rozmanitosti na viac neţ 10000 druhov baktérií na gram pôdy. Je dôleţité si
uvedomiť, ţe väčšina z týchto populácií sa ťaţko kultivuje a ešte je len v začiatkom vyvíjať
metódy štúdia ţivých avšak ťaţko kultivovateľných pôdnych mikróbov. Tabuľky obsahujú
údaje o niektorých kultivovateľných bakteriálnych rodoch, ktoré prevládajú na povrchu pôdy
a iných bakteriálnych rodov, ktoré sú dôleţité pre environmentálnu mikrobiológiu. Veľmi
dôleţitým
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environmentálnych organizmov pomocou procedúr zahŕňajúcich kultivovanie, môţe v
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skutočnosti dosiahnuť veľmi malú podsekciu celej populácie, ktorá nemusí reprezentovať
hlavnú časť komunity.
Aktinomycéty sú prokaryotické organizmy, ktoré sú klasifikované ako baktérie, ale sú
dostatočne jedinečné aby o nich mohlo byť hovorené ako o samostatnej skupine. Počet
aktinomycét je všeobecne o jeden aţ dva rády niţší, ako je celková populácia baktérií. Sú
dôleţitou zloţkou bakteriálnej komunity, a to najmä v podmienkach s vysokým pH ako aj
vysokou teplotou. Morfologicky, aktinomycéty pripomínajú huby, pretoţe ich bunky majú
pretiahnutý tvar vetviace sa do vlákien alebo hýf. Tieto hýfy moţno odlíšiť od hýf, ktoré
tvoria huby na základe veľkosti (obrázok 7). Hýfy aktinomycét sú oveľa menšie. Jedna z
charakteristických znakov tejto skupiny baktérií je, ţe sú schopné vyuţiť veľké mnoţstvo
substrátov nachádzajúcich sa v pôde, najmä niektoré ťaţko rozloţiteľné polyméry hmyzu
a rastlín ako sú chitín, celulóza alebo hemicelulóza. Aj keď sú pôvodne označované za pôdne
mikroorganizmy, objavuje sa ich význam v moriach. Konkrétne morské aktinomycéty
obsahujú nové sekundárne metabolity rozširujúce skupinu mikrobiálnych prírodných
produktov.

Obrázok 7 Porovnanie pôdnych baktérií, aktinomycét a mikromycét pod svetelným
mikroskopom
Pôvodne sa myslelo, ţe archaea sa vyskytujú primárne v extrémnych podmienkach ako sú
termálne pramene alebo vysoko slané pôdy. Avšak techniky nezávislé od kultivácie odhalili,
ţe archaea sú široko rozšírené v prírode. Aj keď sú ich populácie pomerne početné (> 108/g
pôdy), sú väčšinou o dva aţ tri rády menej početné ako baktérie. Podieľajú sa na rôznych
pôdnych procesoch, vrátane biogeochemických cyklov uhlíka, dusíka a síry. Dôleţitá je ich
úloha pri nitrifikácii (oxidácia amoniaku) a produkcii metánu. Mnohé štúdie dokumentujú
veľké populácie archaea, ktoré oxidujú amoniak v rôznych ekosystémoch. Vo všeobecnosti sa
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zdajú byť dôleţitejšie v prostredí s nízkou koncentráciou dusíka (prírodné ekosystémy a
pasienky). V kontraste s týmto zistením sú v riadených ekosystémoch (poľnohospodárske
oblasti) s vyšším obsahom dusíka dominujúcimi druhmi nitrifikačné baktérie. Avšak aj
v týchto
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v podpovrchovom prostredí kvôli nízkemu obsahu ţivín a pH. Nitrifikácia je proces typický
pre archaea aj baktérie, metanogenéza je výlučne proces uskutočňovaný druhmi zo skupiny
archaea. Metanogenéza je kľúčový proces globálneho cyklu uhlíka. Niektorí výskumníci
odhadujú, ţe viac ako 40 % celkového metánu je emitované z pôd a pridruţených mokradí.
Vláknité huby (okrem kvasiniek) sú aeróbne mikroorganizmy a sú rozšírené vo väčšine
povrchových pôd. Huby dosahujú počet rádovo 105 aţ 106 na gram pôdy. Ich počet je v
porovnaní s baktériami niţší, ale mikromycéty predstavujú viac celkovej pôdnej mikrobiálnej
biomasy a to z dôvodu ich pomerne veľkých rozmerov. Priemer hýfy vláknitých húb sa môţe
pohybovať v rozmedzí 2 aţ 10 µm. vzhľadom na ich väčšie rozmery sú mikroskopické huby
viac menej ohraničené vo vnútri agregátu pôdneho matrixu. Kvasinky môţu metabolizovať
anaeróbne (proces fermentácie) a sú menej početné (10 3 na gram pôdy) ako aeróbne
mikroskopické huby tvoriace mycélium. Vzhľadom na ich potrebu organických látok ako
substrátov, sú populácie mikromycét najväčšie v povrchovom horizonte, pričom prudko sa ich
počet zniţuje so zvyšujúcou sa hĺbkou pôdy. Tak ako aj baktérie, aj pôdne huby sa beţne
nachádzajú asociované s časticami pôdy. Vláknité huby sú dôleţitou zloţkou pôdy, podieľajú
sa na kolobehu ţivín a predovšetkým rozklade organických látok, ako jednoduchých (cukry)
tak aj komplexných (polyméry, ako je celulóza a lignín) látok. Nakoľko sú mikroskopické
huby tolerantnejšie voči kyslému pH ako baktérie, je dôleţitá ich úloha v procese rozkladu.
Beţnými rodmi mikromycét v pôde podieľajúcich sa na kolobehu ţivín sú Penicillium a
Aspergillus. Tieto mikroorganizmy sú tieţ dôleţité pri vývoji pôdnej štruktúr, pretoţe
zachytávajú pôdne častice prostredníctvom svojich hýf. Zohrávajú tieţ dôleţitú úlohu pri
degradácii rastlinných polymérov, ako sú celulóza a lignín, okrem toho môţu degradovať
rôzne molekuly znečisťujúcich látok. Najznámejším príkladom je tzv. biela hnilobná huba
Phanerochaete chrysosporium. Iné rody mikroskopických húb, ako je napríklad Fusarium sp.,
Pythium sp. a Rhizoctonia sp., sú dôleţité rastlinné patogény. Niektoré huby môţu byť
príčinou ľudských ochorení, napr. Coccidioides immitis spôsobuje chronické pľúcne
ochorenie, údolnú horúčku známu na juhozápadných púšťach Spojených štátov. Mykorhízne
huby sú kľúčové pre interakcie rastlina-mikromycéta, kedy huby rozširujú koreňový systém
takmer všetkých vyšších rastlín. Je to vzájomne prospešný vzťah medzi rastlinami
a mikroskopickými hubami, bez ktorého by bol rast rastliny ako ho poznáme nemoţný.
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Riasy sú zvyčajne fototrofné organizmy, metabolizujú v prítomnosti svetelnej energie
a zdroja oxidu uhličitého. Nachádzajú sa prevaţne v oblastiach, kde môţe preniknúť slnečné
svetlo, na samotnom povrchu pôdy. Avšak je moţné nájsť riasy aj v hĺbke jedného metra,
pretoţe niektoré riasy, vrátane zelených rias a rozsievok, dokáţu rásť heterotrofne ako aj
fotoautotrofne. Beţne sa najviac rias nachádza na povrchu pôdy (do 10 cm). Na povrchu pôdy
môţe počet rias dosahovať od 5000 do 10000 jedincov na gram pôdy. Riasy často ako prvé
kolonizujú povrchy pôd, ktorým chýba organická hmota. Kolonizácia touto skupinou
mikróbov je základom v procese tvorby pôdy, najmä v pustých sopečných oblastiach,
púštnych pôdach a skalných stenách. Metabolizmus rias je rozhodujúcim v procese tvorby
pôdy, a to z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je, ţe riasy umoţňujú dodať uhlík
prostredníctvom fotosyntézy, produkujú a uvoľňujú kyselinu uhličitú, ktorá umoţňuje
zvetrávanie okolitých minerálnych častíc. Druhým dôvodom je skutočnosť, ţe riasy
produkujú veľké mnoţstvá extracelulárnych polysacharidov, ktoré tieţ môţu napomôcť pri
agregácii pôdnych častíc. Populácia rias v pôde podlieha sezónnym zmenám, najvyššia je na
jar a na jeseň. Vysúšanie spôsobené nedostatkom vody v lete a nízka teplota v zime potláča
ich rast. V pôde sa vyskytujú štyri hlavné skupiny rias. Zelené riasy alebo Chlorophyta,
napríklad Chlamydomonas, sa nachádzajú hlavne v kyslých pôdach. Súčasne sú široko
rozšírené rozsievky ako Navicula, ktoré patria do oddelenia Chrysophycophyta. Rozsievky sa
nachádzajú predovšetkým v pôdach s neutrálnym alebo alkalickým pH. Menej početné sú
ţltozelené riasy, ako Botrydiopsis, ktoré sú zároveň členmi Chrysophycophyta a červené riasy
Rhodophyta, napríklad Prophyridium. Okrem týchto skupín existujú aj Cyanobacteria, sinice
(Nostoc a Anabaena), ktoré sú v skutočnosti klasifikované ako baktérie, ale majú mnohé
charakteristické znaky spoločné s riasami. Niektoré sinice majú schopnosť fixovať dusík a
ţiviny, ktoré sú zvyčajne limitujúce v prostredí chudobnom na nutrienty.
Prvoky sú jednobunkové eukaryotické organizmy, ktoré môţu dosahovať veľkosť aţ 5,5 mm,
ale väčšina z nich má oveľa menšie rozmery. Väčšina prvokov je heterotrofná a preţíva
konzumáciou baktérií, kvasiniek, húb a rias. Existujú dôkazy, ţe do určitej miery sa tieţ
podieľajú na rozklade organickej hmoty v pôde. Vzhľadom na ich veľkosť a spôsob preţitia
(ţivia sa menšími mikróbmi), sa prvoky nachádzajú hlavne v horných častiach pôdy. Prvoky
sú zvyčajne koncentrované v blízkosti povrchu koreňov, kde je vysoká hustota baktérií alebo
inej potravy. Prvoky, ktoré sa nachádzajú v pôde sú ploché a pruţnejšie neţ tie, ktoré ţijú vo
vode. Uľahčuje im to pohyb v tenkých vrstvách pôdy, obklopujúcich povrch pôdnych častíc.
Prvoky sú rozdelené do troch hlavných kategórií, Flagellata – bičíkovce, Amoeba – améby a
Ciliophora – nálevníky. Bičíkovce sú z prvokov najmenšie a pohybujú sa pomocou jedného
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alebo viacerých bičíkov. Niektoré bičíkovce (napr. Euglena) obsahujú chlorofyl, ale väčšina
druhov

je

bez

chlorofylu

(napr.

Oicomonas).

Améby

sa

pohybujú

pomocou

protoplazmatického toku, a to buď s výbeţkami nazývanými pseudopody (panôţky) alebo
celým tokom tela. Améby sú obvykle najpočetnejšie prvoky nachádzajúce sa v danom
pôdnom prostredí. Nálevníky sa pohybujú pomocou úderov bŕv (cílií), ktoré pokrývajú povrch
bunky. Populácia prvokov v pôde často koreluje s bakteriálnou populáciou, pretoţe sú ich
hlavným zdrojom potravy. K zvýšeniu populácie prvokov obvykle dochádza krátko po
proliferácii pôdnych baktérií, k čomu dochádza bakteriálnym rozkladom organických
polutantov, ako kyselina 2,4-dichlorofenoxyoctová. Udávaný počet prvokov sa pohybuje od
30000 na gram pôdy v nepoľnohospodárskej pôde cez 350000 na gram pôdy z kukuričného
poľa do 1,6.106 na gram pôdy zo subtropickej oblasti.

5.4 Distribúcia mikroorganizmov v pôde
Počet kultivovateľných mikroorganizmov v povrchových vodách môţe dosiahnuť hodnotu
108 na gram pôdy, aj keď priame počty sú všeobecne o jeden aţdva rády vyššie. Tieto
rozmanité mikroorganizmy predstavujú pravdepodobne viac ako 10000 samostatných
bakteriálnych druhov. Okrem nich však existujú aj početné populácie vláknitých húb, rias
a prvokov. Všeobecne platí, ţe mikrobiálne kolónie sa nachádzajú

nerovnomerne

distribuované na povrchu pôdnych častíc. Táto distribúcia mikroorganizmov v nenasýtených
zeminách vedie k zvýšeniu mikrobiálnej diverzity v porovnaní s nasýtenými pôdami, ktoré sú
viac

poprepájané

a umoţňujú

vznik

ďalších

kompetitívnych

interakcií

medzi

mikroorganizmami. Napriek veľkému počtu nájdených mikrobiálnych buniek, tvoria tieto
organizmy iba malý zlomok z celkového organického uhlíka v pôde a len veľmi malý podiel
(0,001 %) objemu pôdy.
V povrchových pôdach je distribúcia mikroorganizmov taktieţ závislá od štruktúry pôdy. Ako
sa pôda formuje, mikróby sa pripájajú k miestu, ktoré je priaznivé pre ich replikáciu.
V priebehu rastu a tvorby kolónií sa vytvárajú exopolysacharidy, ktoré napomáhajú orientácii
susedných ílových častíc a ich väzobnému zoskupeniu k vytváraniu mikroskopických
agregátov. Aj keď faktory, určujúce či je dané miesto priaznivé pre kolonizáciu, nie sú
celkom známe, bolo identifikovaných niekoľko faktorov, ktoré môţu hrať úlohu vrátane
dostupnosti ţivín a povrchových vlastností. Okrem toho hrá dôleţitú úlohu v povrchových
pôdach aj pórovitosť. Pórovitosť v mikroagregátoch s priemerom menším ako 6 µm má viac
aktivity neţ tie agregáty s väčšími parametrami, pretoţe malé póry chránia rezidentné baktérie
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pred protozoálnymi parazitmi. Pórovitosť tieţ do istej miery kontroluje obsah vody. Väčšie
póry spôsobujú, ţe voda ustupuje rýchlejšie ako pri menších póroch, a z tohto dôvodu je
vnútro menších pórov vlhšie a tak viac prispieva k mikrobiálnej aktivite. Gramnegatívne
baktérie uprednostňujú vnútorné časti mikroagregátov z dôvodu zvýšenej vlhkosti, zatiaľ čo
grampozitívne baktérie sú lepšie adaptované

na suchšie podmienky a majú tendenciu

nachádzať sa na povrchu mikroagregátov. Odhaduje sa, ţe pribliţne 80 aţ 90 %
mikrobiálnych buniek je sorbovaných na pevné povrchy a zvyšok tvoria mikroorganizmy,
ktoré sú voľne ţijúce. Upevnenie a rast v kolóniách udeľuje mikroorganizmom, spomedzi
nich aj baktériám, niekoľko výhod, akou je aj určitá ochrana baktérií pred prvokmi.
Pripevnenie a tvorba kolónií môţu tieţ poskytnúť koncentrácie ţivín, ktoré sú obsiahnuté vo
vnútri a sú pripevnenými bunkami v kolónii poskytnuté, radšej ako by mali byť uvoľnené do
okolitého prostredia. To je dôleţité špeciálne v oligotrofnom prostredí. Ďalšou výhodou
tvorby kolónií je, ţe mikrobiálna kolónia môţe zmeniť bezprostredné okolité prostredie
obklopujúce bunku napríklad zmenou pH pre optimalizáciu rastových podmienok. Nakoniec
môţe v kolónii oveľa častejšie dochádzať ku genetickej výmene, neţ medzi izolovanými
bunkami v pôdnom prostredí.
Aj keď sú samostatné bunky menej beţné, sú dôleţitým mechanizmom v disperzii
mikroorganizmov. Ak dôjde k spotrebe mikronutrientov na povrchu daného konkrétneho
miesta, musia si mikroorganizmy vyvinúť mechanizmus, pomocou ktorého môţu bunky
dispergovať na iné miesta s dostatočnou zásobou ţivín. Vláknité huby sa šíria do okolitého
prostredia prostredníctvom spór alebo hýf. Baktérie, ktoré podliehajú iba jednoduchému
bunkovému deleniu, potrebujú odlišný mechanizmus disperzie, a to konkrétne uvoľnenie
dcérskych buniek. V skutočnosti existuje dôkaz, ţe bakteriálne bunky nachádzajúce sa na
povrchu kolónie podstupujú zmeny v ich povrchových vlastnostiach, čiţe menia povrchové
vlastnosti, ktoré spôsobujú uvoľnenie novovytvorených dcérskych buniek po bunkovom
delení. Ako tieto samostatné dcérske bunky rastú, ich povrch prechádza chemickou zmenou,
ktorá umoţňuje ich uchytenie na novom priaznivejšom mieste.

5.5 Mikroorganizmy v podzemných environmentoch
V enviromentoch pod povrchom, t.j. podzemných environmentoch, existuje nerovnomerná
distribúcia mikrobiálnych buniek ako v povrchových pôdach. Kultivovateľné počty
mikroorganizmov sa pohybujú v rozmedzí od nuly do 107 na gram suchej pôdy v závislosti na
hĺbke a pórovitosti média. Priame počty sú všeobecne v rozmedzí od 105 do 107 buniek na
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gram porézneho média. To znamená, ţe rozdiel medzi kultivovateľnými a priamymi počtami
je často oveľa väčší pod povrchom, ako v povrchových vrstvách pôdy. To je pravdepodobne
spôsobené prítomnosťou ţivotaschopných, ale nekultivovateľných mikróbov. Tieto mikróby
existujú ako dôsledok stavu nedostatku ţivín v podzemných environmentoch, čo sa odráţa
v ich nízkom obsahu organických látok. Environmentálne baktérie majú špecifické nutričné
poţiadavky. Taktieţ sa vyskytujú v nevyhovujúcich podmienkach, čoho dôsledok môţe byť
subletálne poškodenie. Takéto baktérie nemôţu byť kultivované beţnými spôsobmi.
Odhaduje sa, ţe 99% všetkých pôdnych mikroorganizmov môţe byť nekultivovateľných.
5.5.1 Mikrobiálne bunky v plytkých podzemných environmentoch
Vzhľadom k tomu, ţe pôdna mikrobiológia a to najmä mikroprostredie pod povrchom je stále
rozvíjajúcim sa odvetvím, informácie sú v porovnaní s povrchovými mikroorganizmami
obmedzené. Napriek tomu je dostupných dostatok informácií pre poznatok, ţe mnoho
podzemných environmentov, kedysi povaţovaných za obsahujúcich iba veľmi málo ak vôbec
nejaké

mikroorganizmy,

v skutočnosti

obsahuje

významné

a rôznorodé

populácie

mikrobiálnych buniek.
Plytké podzemné oblasti, najmä tie, ktoré majú relatívne vysokú rýchlosť prítoku vody
obsahujú veľké počty mikroorganizmov. Väčšina z týchto mikroorganizmov sú baktérie, ale
prítomné sú tieţ protozoa a vláknité huby. Všeobecne platí, ţe mikrobiálne počty a ich
diverzita sa zniţuje s hĺbkou v plytkých podzemných systémoch, obzvlášť potom, keď sa
ţivotné prostredie stane anaeróbnym. Celkový počet baktérií, meraný pomocou priameho
počítania, má tendenciu zostať pomerne konštantný a pohybuje sa v rozmedzí od 105 aţ do
107 buniek na gram v celom profile. Pre porovnanie,

počty v povrchových pôdach sa

pohybujú v rozmedzí od 109 aţ do 1010 buniek na gram. Tento pokles v počte je v priamej
korelácii s nízkym mnoţstvom anorganických ţivín a organických látok v podzemných
materiáloch. Počty podzemných eukaryotických mikroorganizmov sú taktieţ ako povrchové
počty o niekoľko rádov niţšie. Tieto nízke počty sú výsledkom nízkeho obsahu organických
látok, ale aj, čo je moţno dôleţitejšie, sú výsledkom fyzikálneho odstránenia malými pórmi
v pôde. Posledným dôleţitým bodom je, ţe prokaryotické aj eukaryotické počty sú najvyššie
v podpovrchových častiach obsahujúcich piesočnaté usadeniny. To však neznamená, ţe ílové
regióny neobsahujú ţiadne mikroorganizmy, ale počty majú tendenciu byť niţšie.
Počty kultivovateľných baktérií v podpovrchovom prostredí všeobecne vykazujú väčšiu
variabilitu neţ priame počty (molekulárne a mikroskopické metódy). To znamená, ţe rozdiel
medzi priamymi a kultivovateľnými počtami je v podzemí často väčší neţ rozdiel v
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povrchových pôdach (1 aţ 2 rádovo). Niekoľko faktorov môţe vysvetliť tieto väčšie rozdiely
medzi priamymi a kultivovateľnými počtami v podpovrchových vrstvách pôdy. Po prvé,
pretoţe ţiviny sú v podzemí oveľa obmedzenejšie, väčšia časť populácie môţe byť
v nekultivovateľnom stave. Po druhé, fyziologické a nutričné poţiadavky podzemných
organizmov nie sú zatiaľ dostatočne objasnené. Preto, aj keď vieme, ţe zriedené ţivné
médium je lepšie ako bohaté médium, typ zriedeného média ešte stále nemusí byť vhodné pre
mnoho environmentálnych mikroorganizmov.
5.5.2 Mikroorganizmy v hlbokých podzemných environmentoch
Aţ do relatívne nedávnej doby bolo myslené, ţe hlboké podzemné prostredie obsahuje iba
niekoľko, ak vôbec nejaké mikroorganizmy, kvôli extrémnym oligotrofným podmienkam.
Avšak nedávne výskumy ukázali, ţe mikroorganizmy môţu byť objavené aj v hĺbke väčšej
ako 3 km pod zemským povrchom. Záujem v tejto oblasti začal v roku 1920, kedy zvýšená
spotreba ropy viedla k zvýšenej ťaţbe ropy. Po preskúmaní vody extrahovanej z hlbokých
ropných polí, Edward Bastin, geológ z Univerzity z Chicaga, zistil, ţe boli prítomné
významné úrovne sírovodíka a hydrogénuhličitanu. Prítomnosť týchto látok nemohla byť
vysvetlená len na chemickej báze a Bastin poukázal na to, ţe baktérie redukujúce sulfát boli
nájdené vo vodnom vrte. Následne Frank Greer, mikrobiológ zo Chicagskej univerzity, bol
schopný kultivovať túto skupinu baktérií zo vzoriek vody extrahovanej z olejových loţísk,
ktoré sa nachádzali stovky metrov pod zemským povrchom. Navrhli, ţe tieto mikroorganizmy
boli potomkovia organizmov pochovaných pred viac ako 300 miliónmi rokov počas tvorby
olejového rezervoáru. Avšak ich návrhy boli z veľkej časti ignorované, pretoţe techniky
odberu vzoriek a mikrobiálne analyzačné technológie dostupné v tom čase nemohli
zabezpečiť, ţe baktérie neboli jednoducho nečistoty z vrtu. Iný výskum naznačil existenciu
mikroorganizmov pod povrchom zeme, predovšetkým práca Clauda Zobella. Ale aţ v roku
1980 s rastúcimi obavami o kvalite podzemných vôd vysvitlo niekoľko nových pokusov
o vyriešenie otázok, či existujú podzemné mikroorganizmy a aký rozsah a úroveň
mikrobiálnej aktivity sa nachádza v podzemí. Bola vynájdená rada nových technológií pre
zber sterilných vzoriek z hĺbky v nasýtenej a nesaturovanej zóne a bolo zhromaţdené veľké
mnoţstvo informácií o prítomnosti a funkcii mikroorganizmov v hlbokých podzemných
environmentoch.
Niekoľko prác bolo venovaných práve štúdiám v hlbokých nesaturovaných zónach.
V jednej z prvých takýchto štúdií, Colwell v roku 1989 zhromaţdil vzorky z hĺbky 70 m
z východnej oblasti Snake River Plain, ktorá je vysoko púštna oblasť v juhovýchodnom štáte
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Idaho. Výsledky hovoria, ţe priame počty z hlbokých podpovrchových prostredí zostávajú
vysoké a zniţujú sa len o jeden rád v porovnaní s povrchovými vzorkami. Kultivovateľné
počty mikroorganizmov sa zniţovali o štyri rády, na menej ako 100 CFU na gram sedimentu.
Väčšina izolátov v tejto štúdii bola určená ako grampozitívne striktne aeróbne baktérie. Na
rozdiel od toho, v povrchových pôdach sú viac zastúpené gramnegatívne baktérie. Následné
štúdie do značnej miery potvrdili tieto poznatky a pridali nejaké nové informácie. Všeobecne
platí, ţe mikrobiálne počty a ich aktivita sú vyššie v paleolitoch, ktoré boli vystavené
zemskému povrchu a rastlinnej produkcii. Tieto materiály majú tendenciu mať asociované
mikroorganizmy a zásoby ţivín, hoci v nízkych koncentráciách, ktoré môţu udrţiavať pomaly
rastúce populácie tisícky rokov. Tieto neskoršie štúdie tieţ naznačujú, ţe existujú určité
materiály z vadóznej zóny, predovšetkým obrovské čadičové vzorky, ktoré nemajú ţiadne
ţivotaschopné mikroorganizmy a nevykazujú ţiadnu detekovateľnú metabolickú aktivitu.
Stručne povedané, ich súčasné pochopenie hlbokej vadóznej zóny je obmedzené. Avšak zdá
sa, ţe existujú oblasti vadóznej zóny, ktoré obsahujú mikroorganizmy, a ktoré môţu byť
stimulované k interakcii s enviromentálnymi kontaminantmi. Je potrebné zdôrazniť, ţe aj keď
mikroorganizmy sú prítomné v týchto zónach, rýchlosť metabolickej aktivity je oveľa niţšia
ako rýchlosť v povrchových pôdach. Metabolická aktivita je vyjadrená rýchlosťou produkcie
CO2 a bola odhadnutá pomocou chemickej analýzy podzemných vôd a geochemického
modelovania. Ako je moţné vidieť na tomto obrázku, rozdiel medzi rýchlosťou produkcie
CO2 v povrchových pôdach a v hlbokej vadóznej zóne je najmenej deväť rádov.
Stredné a hlboké akvifery (priepustné horniny, ktoré môţu obsahovať alebo prepúšťať
podzemnú vodu) sú charakterizované nízkou mierou infiltrácie a toku podzemnej vody a
vytvárajú stanovište pre mikroorganizmy odlišné od plytkých akviferov. Vzorky odobraté
z hlbokých oblastí všeobecne ukázali, ţe existujú niţšie počty a obmedzenejšia diverzita
mikrobiálnych buniek v hlbokých nasýtených zónach ako v povrchových pôdach. Avšak
druhy detekovaných organizmov zahŕňali široké spektrum aeróbnych a fakultatívne
aeróbnych chemoheterotrofných baktérií, denitrifikačné baktérie, metanogénne baktérie,
baktérie redukujúce sírany, baktérie oxidujúce síru, nitrifikačné baktérie a baktérie viaţuce
dusík. Nízke počty jednobunkových cyanobaktérií, vláknitých húb, a prvokov sa tieţ
nachádzali v niektorých vzorkách z 0,5 km hĺbky. Kultivačné analýzy niektorých týchto
vzoriek ukázali, ţe baktérie sú schopné metabolizovať jednoduché cukry, organické kyseliny
a dokonca komplexné polyméry. Takţe podzemné mikroorganizmy vykazujú naozaj rôzne
metabolické funkcie. Čo je zaujímavé na týchto údajoch je skutočnosť, ţe podzemné mikróby
do značnej miery odráţajú to, čo je nájdené v povrchových pôdach. Vedci objavili
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mikrobiálny ţivot ešte vo väčších hĺbkach (od 0,72 do viac ako 3 km pod zemským
povrchom) vo vzorkách z hlbokých baní s ťaţbou zlata v Juţnej Afrike. Je zaujímavé, ţe
počty mikroorganizmov vo vzorkách boli odhadnuté na pomerne nízke hodnoty (103 buniek
na ml) bez ohľadu na prítomnosť relatívne vysokých koncentrácií rastových substrátov ako je
metán, etán, acetát a vodík. Výskumníci sa domnievajú, ţe iné faktory ako je nedostatok
anorganických ţivín alebo alternatívnych elektrónových akceptorov môţu v konečnom
dôsledku obmedzovať rast mikrobiálnych buniek v takýchto hlbokých prostrediach. Avšak ich
vedomosti o mikrobiálnych komunitách v týchto prostrediach sú pravdepodobne skreslené
metódami pouţitými na charakterizáciu, zaloţené na ich relatívne veľkom porozumení
mikrobiálnych spoločenstiev v povrchových pôdach. Dodatočné práce v týchto hlbokých
podpovrchových prostrediach bezpochyby prinesú vzrušujúce objavy, ktoré prehĺbia ich údiv
nad zloţitosťou mikrobiálneho ţivota na Zemi.
V roku 1987 US Department of Energy sponzoroval vŕtanie niekoľkých hlbokých vrtov (0,5
km) v Kriedových sedimentoch (70–135 miliónov rokov starých) v Juţnej Karolíne
v blízkosti rieky Savannah kvôli jadrovým materiálom. Tím vedcov pouţíval sofistikované
zberateľské zariadenia, aby zabezpečil, ţe jadrové vzorky odobraté z vrtov neboli
kontaminované mikroorganizmami z ostatných častí vrtu alebo z povrchu. Mikrobiálne
analýzy ukázali rozmanité a početné populácie mikróbov s celkovým počtom 106 aţ 107
buniek na gram sedimentu. Kultivovateľné počty boli oveľa niţšie, v rozmedzí 103-106CFU
na gram sedimentu v priepustnom okysličenom Middendorf sedimente (350–413 m), do 104
CFU na gram sedimentu z málo priepustného Cape Fear sedimentu (450–470m). Najhojnejšie
kultivovateľné druhy v týchto vzorkách boli aeróbne alebo fakultatívne anaeróbne
chemoheterotrofné mikroorganizmy. Výsledky týchto analýz pomohli potvrdiť teóriu, ţe
podzemné mikroorganizmy sú všade prítomné, hoci ich mnoţstvo sa značne líši, v závislosti
od vlastností daného miesta.
V rokoch 2001 a 2006 skupina vedcov odobrala sériu vzoriek z hĺbok 0,72 aţ 3 km pod
zemským povrchom z Witwatersrand Basin v centre Juţnej Afriky. Celkové mikrobiálne
počty vo vzorkách boli nízke, 103 buniek/ml, pričom rozmanitosť bola taktieţ malá. Je
zaujímavé, ţe vedci vo vzorkách objavili rastové substráty ako metán, etán, propán, bután,
acetát a vodík, ktoré neboli jasne vyuţívané mikrobiálnou komunitou. Odhadovali, ţe musia
byť v prostredí prítomné aj nejaké iné faktory ako elektrónové donory, ktoré v konečnom
dôsledku limitujú rast, ako napr. obmedzenie anorganických ţivín ako ţelezo alebo fosfát.
Medzi baktériami, ktoré boli identifikované v rieke Savannah dominovali gramnegatívne
druhy,

rozdelené

na gamma-proteobaktérie,

beta-proteobaktérie a alfa-proteobaktérie
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a grampozitívne druhy rozdelené na aktinobaktérie. Vo vzorkách z Wiwatersrand dominovali
beta-, gama- a alfa-proteobaktérie, nasledované grampozitívnymi spórami Firmicutes. Kaţdé
z týchto odberových miest obsahovalo bakteriálne druhy, ktoré sa nepodobali ani jednému
zistenému druhu baktérií. Z väčšiny nekultivovateľných pôdnych baktérií dominujú
Proteobacteria (prevaţne alfa-), Acidobacteria (náročná kultivácia) a Actinobacteria.
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6 AEROMOKROBIOLÓGIA
Meier v roku 1930 začal termínom aerobiológia popisovať projekt, ktorý zahŕňal štúdie o
ţivote vo vzduchu. Od tej doby bola aerobiológia definovaná ako mnoţstvo štúdií týkajúcich
sa aerosólu, prenosu vzduchom a ukladaním biologických materiálov. Iní ju definovali
presnejšie ako štúdium chorôb, ktoré môţu byť prenášané cez dýchacie cesty. Napriek
rozdielom v definícií sa táto vyvíjajúca sa oblasť stáva čoraz dôleţitejšou v mnohých
aspektoch v rozdielnych oblastiach, vrátane verejného zdravia, vedy o ţivotnom prostredí,
priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti.

6.1 Bioaerosól
Častice rozptýlené vo vzduchu sa nazývajú aerosóly. Tie predstavujú hrozbu pre ľudské
zdravie, predovšetkým prostredníctvom dýchacích ciest a ukladaniu v nosovej dutine a
bronchiálnych dýchacích ciest. Okrem toho, pôdy alebo prachové častice môţu pôsobiť ako
"raft" pre biologické objekty, známe ako bioaerosóly. Menšie aerosóly cestujú ďalej do
dýchacieho ústrojenstva a všeobecne spôsobujú viac zdravotných problémov ako väčšie
častice. Z tohto dôvodu United States Environmental Protection Agency (USEPA) rozdelila
poletujúce častice do dvoch veľkostných kategórií, PM10 vzťahujúca sa na častice s
priemerom menším alebo rovným 10 µm a PM2,5 vzťahujúce sa na častice menšie alebo rovné
2,5 µm v priemere. Medzi príznaky inhalácii časticovej hmoty patria, zníţenie pľúcnej
funkcie, chronický kašeľ, bronchitída a astmatické záchvaty. Špecifická príčina mechanizmov
je slabo pochopená. Jeden dobre zdokumentovaný prípad sa stal v Londýne v roku 1952, kedy
hladina aerosólov dymu a oxidu siričitého, z veľkej časti v spojení so spaľovaním uhlia,
dosiahla zvýšenie v závislosti od miestnych klimatických podmienok. Za viac ako 10 dní,
pribliţne 4000 úmrtí bolo pripísaných kardiovaskulárnym a pľúcnym poruchám. Vzdušné
častice môţu cestovať na veľké vzdialenosti. Intenzívne prašné búrky v priebehu roku 1998 a
2001 v púšti Gobi, západnej Číne a Mongolsku, zvýšili hladiny aerosólov do koncentrácií
blízko zdravotného štandardu v západnej časti Severnej Ameriky niekoľko tisíc míľ ďaleko.
Menšie častice majú tendenciu cestovať väčšie vzdialenosti neţ veľké častice. Stokesov
zákon sa pouţíva na opis pádu častíc pomocou disperzného média, ako je napríklad vzduch
alebo voda. Pomocou tohto zákona môţeme vypočítať rýchlosť pádu častíc v ovzduší. Malé
častice sú teda väčším rizikom neţ väčšie častice z niekoľkých dôvodov. Malé častice
zostávajú suspendované dlhší čas a tak sa pohybujú ďalej a zostávajú suspendované dlhšie.
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To má za následok zvýšené riziko expozície. Malé častice majú tendenciu sa pohybovať ďalej
do dýchacích ciest, kde sa zhoršujú ich účinky na zdravie. Stokesov zákon vysvetľuje, prečo
môţeme očakávať preţitie vírusov ako bioaerosól dlhšie ako baktérie, ktoré sú oveľa väčšie.
Biologické kontaminanty zahŕňajú celé entity, ako sú bakteriálne a vírusové ľudské patogény.
Patria sem aj vzdušné toxíny, ktoré môţu byť časťou alebo zloţkami celých buniek. V oboch
prípadoch sú biologické vzdušné kontaminanty známe ako bioaerosóly, ktoré môţu byť poţité
alebo vdýchnuté ľuďmi. Bioaerosóly sa veľkostne značne líšia a zloţenie závisí od mnohých
faktorov, vrátane druhu mikroorganizmu alebo toxínu a typu častíc, ktoré sú s nimi spojené,
ako hmla alebo prach a plyny, v ktorých bioaerosól je suspendovaný. Bioaerosóly vo
všeobecnosti majú od 0,02 do 100 µm v priemere a sú klasifikované na základe ich veľkosti.
Zloţenie bioaerosólov môţe byť kvapalné alebo pevné, alebo zmesou oboch skupenstiev a
mali by byť chápané ako spojenie mikroorganizmov so vzdušnými časticami, alebo ako
vzdušné častice obsahujúce

mikroorganizmy.

To

preto,

ţe

je

zriedkavé

vidieť

mikroorganizmy (alebo toxíny), ktoré nie sú asociované s ďalšími vzdušnými časticami, ako
je prach alebo voda. Táto informácia je odvodená z analýzy veľkosti častíc, ktorá ukazuje, ţe
priemerný priemer vzdušných bakteriálnych častíc je väčší ako 5 µm. Pre porovnanie,
priemerná veľkosť pôdnych baktérií (0,3 aţ 1 µm) je menšia ako jedna pätina tejto veľkosti
(obrázok 8).

Obrázok 8 Schematické znázornenie relatívnych veľkostí bioaerosólov

6.2 Aeromikrobiologická dráha
Aeromikrobiologická dráha je charakterizovaná vypustením bioaerosólu do ovzdušia,
následne prenosom difúziou a disperziou týchto častíc a nakoniec ich depozíciou. Príkladom
tejto dráhy sú kvapalné aerosóly, ktoré obsahujú vírus chrípky vypustený do vzduchu kašľom,
kýchaním alebo dokonca prostredníctvom rozprávania. Tieto vírusy asociované v aerosóloch
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sú rozptýlené kašľom alebo kýchaním, transportované vzduchom, inhalované a uloţené v
pľúcach človeka, kde môţu spôsobiť novú infekciu (obrázok 9). Moţné reţimy respiračného
prenosu chrípky A sú priamym kontaktom, nepriamym kontaktom, kvapôčkami a vzduchom.
K prenosu môţe dochádzať, keď je prenos mikroorganizmov výsledkom priameho fyzického
kontaktu medzi infikovaným alebo kolonizovaným jednotlivcom a hostiteľom. V prípade
nepriameho kontaktu prenos prebieha pasívnym transferom mikroorganizmov do hostiteľa
cez neţivý kontaminovaný objekt alebo kontaminovaný predmet. Kvapôčkami sa vykonáva
prenos pomocou kvapôčky (5 µm v priemere) generovanej dýchacím traktom infikovaného
jedinca pri kašli alebo kýchaní, hovorení alebo v priebehu procedúr, ako je napríklad
odsávanie alebo bronchoskopia. Tieto kvapôčky sú poháňané na vzdialenosť menšiu ako 1 m
a sú uloţené na nosnej alebo ústnej sliznici nového hostiteľa, alebo v ich bezprostrednom
okolí. Tieto kvapôčky nezostávajú suspendované vo vzduchu a nedochádza k aeorosolizácii.
Vzduchom sa prenos uskutočňuje pomocou šírenia mikroorganizmov aerosolizáciou.
Mikroorganizmy sú obsiahnuté v jadrách kvapôčok (vznášajúce sa častice menšie ako 5 µm,
ktoré sú výsledkom odparovania veľkých kvapôčok), alebo v prachových časticiach, ktoré
obsahujú bunky pokoţky a iných zvyškov, a ktoré zostávajú rozptýlené vo vzduchu po dlhú
dobu. Mikroorganizmy sú široko rozptýlené prúdom vzduchu a inhalované hostiteľom.

Obrázok 9 Kašeľ alebo kýchanie vypúšťa infekčné mikroorganizmy do vzduchu; kaţdý, kto
je v blízkosti môţe inhalovať mikróby, čo vedie k potenciálnej infekcii
Tradične majú depozícia ţivotaschopných mikroorganizmov a výsledná infekcia najväčšiu
pozornosť vedcov, ale všetky tri procesy (vypustenie, prenos a ukladanie) majú rovnaký
význam v pochopení aeromikrobiologickej dráhy. Proces, pri ktorom sú častice suspendované
v atmosfére sa nazýva vypustenie. Pretoţe bioaerosóly musia byť vypustené do ovzdušia, aby
boli transportované, je dôleţité pochopiť tento proces. Vypúšťanie bioaerosólov sa
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uskutočňuje najmä zo suchozemských a vodných zdrojov, s vyššou koncentráciou prachu v
asociácii s pozemnými zdrojmi. Niektorí vedci informujú, ţe môţu byť aj atmosférické zdroje
bioaerosólov, okrem suchozemských a vodných. Uvedenie do povrchu medznej vrstvy môţe
zahŕňať rôzne mechanizmy, ako sú turbulencie vzduchu vytvorené pohybom osôb, zvierat a
strojov, výroba, skladovanie, spracovanie a likvidácia odpadu, prírodné mechanické procesy,
ako je pôsobenie vody a vetra na znečistených pevných alebo kvapalných povrchoch, a
uvoľnenie spór vláknitých húb v dôsledku ich prírodných ţivotných cyklov. Vzdušné častice
je moţné vypustiť buď z bodových, lineárnych alebo plošných zdrojov. Bodové zdroje sú
izolované a dobre definované miesta vypustenia, sú všeobecne kuţeľovitého typu disperzie.
Bodové zdroje môţu byť ďalej definované na základe typu vypúšťacieho javu, okamţité
bodové zdroje (ako kýchnutie) alebo pokračujúce bodové zdroje, z ktorých k vypusteniu
dochádza v priebehu dlhšej doby. Na rozdiel od bodových zdrojov, lineárne zdroje a plošné
zdroje zahŕňajú väčšie a zloţitejšie definované oblasti. Ak vezmeme do úvahy rovnakú
mierku, lineárne a plošné zdroje zobrazujú viac častíc vlnovej disperzie na rozdiel od
kuţeľovitého typu disperzie zobrazených bodovými zdrojmi. Lineárne a plošné zdroje moţno
tieţ rozdeliť do okamţitých a kontinuálnych vypúšťacích miest pôvodu. Napríklad okamţitý
lineárny zdroj môţe byť prelietajúce lietadlo uvoľňujúce biologickú zbraň, látku. Kontinuálny
plošný zdroj môţe byť vysvetlený napríklad uvoľnením bioaerosólov z veľkého poľa
(biomasy alebo hnoja). Disperzia je proces, pri ktorom sa kinetická energia zabezpečená
pohybom vzduchu prenesie na vzdušné častice, s výsledným pohybom z jedného bodu do
druhého. Táto "energia pohybu" získaná lietajúcimi časticami je značná a môţe viesť k šíreniu
vzdušných mikroorganizmov na dlhé vzdialenosti. Prenos bioaerosolóv môţe byť definovaný
z hľadiska času a vzdialenosti. Submikrotransport zahŕňa krátke časové úseky, menej ako 10
min, rovnako ako relatívne malé vzdialenosti, pod 100 m. Tento typ prepravy je beţný v
budovách alebo v iných uzavretých priestoroch. Mikrotrasnport sa pohybuje v rozmedzí od 10
min do 1 hod, a od 100 m do 1 km, a je najčastejším typom transportu. Mezotrasnport
odkazuje na transport, pokiaľ ide o dni a aţ do vzdialenosti 100 km a pre makrotransport, čas
a vzdialenosť sú ešte vyššie. Pretoţe väčšina mikroorganizmov má obmedzenú schopnosť
preţitia, ak sú suspendované v atmosfére, najbeţnejšie mierky sú submikroškála a mikroškála.
Je potrebné poznamenať, ţe niektoré vírusy, spóry a sporulujúce baktérie preukázali vstup do
mezo aţ makroškály transportu. Rozptyl charakterizuje rozprášenie bioaerosólu v reakcii na
koncentračný gradient, rovnako ako gravitáciu, a vo všeobecnosti mu napomáha prúdenie
vzduchu a atmosférické turbulencie. Mnoţstvo turbulencií spojené s prúdením vzduchu, a tým
aj relatívne mnoţstvo difúzie, ktoré môţu nastať v súvislosti s časticami, ako sú bioaerosóly,
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moţno odhadnúť pomocou metódy Reynoldsa. Reynolds zistil, ţe faktory spojené s
rýchlosťou vetra, kinetická viskozita vzduchu a relatívny rozmer rušivých štruktúr, by mohli
poskytnúť informácie o mnoţstve turbulencie spojené s lineárnym prietokom vzduchu. Bez
turbulencie, vzdušné častice z bodového zdroja by sa pohybovali v koncentrovanom prúde
priamo po vetre. Pri vysporiadaní sa s časticovým transportom za čas a vzdialenosť, Tayler
(1915) ukázal, ţe difúzia pri horizontálnom transporte môţe byť vysvetlená ako zvýšenie
štandardnej priestorovej odchýlky častíc zo zdroja za čas. Znamená to, ţe pre okamţitý
bodový zdroj, pod vplyvom vetra, rozšírenie by bola štandardná odchýlka od lineárnej osi (x)
siahajúcej zo zdroja (počiatku) v strednom smere prúdenia vetra s difúziou spôsobenou
turbulenciou vyskytujúcou sa na priečnej (y) a zvislej osi (z). Štandardná odchýlka časticovej
difúzie nemôţe byť povaţovaná za konštantnú v určitej priestorovej orientácii, ale namiesto
toho je závislá od doby potrebnej na dosiahnutie určitej vzdialenosti. Matematické modely,
ktoré sa snaţia odhadnúť transport častíc vo vzduchu, pouţívajú tento základný predpoklad
ako základ pre svoje predpovede. Predstavte si, ţe stojíte pri dverách do miestnosti, kde
niekto drţí dymiacu sviečku. Pokiaľ nie je ţiadny prúd vzduchu v miestnosti, dym vás
nakoniec dosiahne pri dverách, ale bude veľmi rozptýlený, pretoţe sa šíri v kaţdom smere.
Avšak, ak je ventilátor za osobou drţiacou dymiacu sviečku a tento ventilátor smeruje na
dvere, potom dym zo sviečky bude nesený týmto prúdom vzduchu. Bude cestovať na rovnakú
vzdialenosť ako tomu bolo predtým, ale bude sa pohybovať rýchlejšie, podstúpi menší rozptyl
a v dôsledku toho bude viac koncentrovaný, keď sa k vám dostane. To je princíp časovo
závislej difúzie, ako naznačuje Taylerova teória. Posledným krokom v aeromikrobiologickej
dráhe je ukladanie alebo depozícia. Vzdušné bioaerosóly nakoniec opustia turbulenciu
suspendujúceho plynu a uloţia sa na povrchu jedným alebo kombináciou prepojených
mechanizmov. Tieto mechanizmy zahŕňajú gravitačné usadzovanie, klesajúcu molekulárnu
difúziu, povrchový dopad, daţďovú depozíciu a elektrostatickú depozíciu. Tieto procesy sú
asociované v mnohých ohľadoch, a aj keď sú vnímané oddelene, všetky dohromady vytvárajú
konštantný, ak nie stály, depozit častíc. Hlavný mechanizmus spojený s ukladaním je
pôsobenie gravitácie na častice. Gravitačná sila pôsobí na všetky častice ťaţšie ako vzduch,
ťahom dole, a v podstate poskytuje priestorové a časové obmedzenie na šírenie častíc
rozptýlených vo vzduchu. Rovnováţny stav gravitačnej depozície za neprítomnosti pohybu
vzduchu môţe byť opísaný veľmi zjednodušene Stokesovým zákonom, ktorý berie do úvahy
gravitačný ťah, hustotu častíc, priemer častíc a viskozitu vzduchu.
Klesajúca molekulárna difúzia môţe byť opísaná ako náhodne sa vyskytujúci proces v
dôsledku prírodných vzdušných prúdov a vírov, ktoré podporujú a zlepšujú zostupný pohyb
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častíc vo vzduchu. Tieto náhodné pohyby existujú aj v relatívne pokojnom vzduchu a majú
tendenciu byť v smere nadol v dôsledku gravitačných účinkov. Výsledkom je, ţe namerané
rýchlosti gravitačného usadzovania majú tendenciu byť väčšie, neţ predpokladala Stokesova
rovnica. Zvýšenie rýchlosti ukladania je spôsobené pridaným účinkom klesajúcej
molekulárnej difúzie. Molekulárna difúzia je tieţ ovplyvnená silou vetra. Molekulárna
depozitná rýchlosť difúzie má tendenciu zvyšovať sa so zvyšujúcou sa rýchlosťou vetra a
turbulenciou. Povrchový dopad je proces, pri ktorom sa dostanú častice do kontaktu s
povrchmi, ako je lístie, stromy, steny a počítače. S dopadom je spojená strata kinetickej
energie. V prírode, je zriedkavé nájsť ploché, hladké povrchy, na ktorých sú veterné prúdy
prekazené. Teda povrchový dopad je veľmi kritickým faktorom, ktorý ovplyvňuje transport
a ukladanie, najmä pre bioaerosóly. Dopadový potenciál je relatívnou pravdepodobnosťou, ţe
vzdušný objekt bude kolidovať s iným objektom v jeho ceste. Dopad nemusí nutne viesť k
trvalému uloţeniu, avšak akonáhle sa častica zrazí s objektom, má potenciál odraziť sa.
Odrazenie sa od povrchu spôsobuje, ţe častice sa znova dostanú do prúdu vzduchu, čo môţe
mať jeden z dvoch účinkov. Môţe nastať klesajúca molekulárna difúzia a gravitačné
usadzovanie, čo vedie k ukladaniu na ďalší blízky povrch alebo môţe umoţniť časticiam
uniknúť z povrchu a opäť znovu vstúpiť do prúdu vzduchu. Štúdie ukázali, ţe dopad je
ovplyvnený rýchlosťou a veľkosťou častíc, ako aj veľkosťou a tvarom povrchu. Zráţky a
elektrostatický náboj môţu mať tieţ vplyv na ukladanie. Daţďová depozícia sa vyskytuje ako
kondenzačná reakcia medzi dvoma časticami (daţďová kvapka a bioaerosól), ktoré spájajú a
vytvárajú bioaerosól s väčšou hmotnosťou, ktorý sa ukladá rýchlejšie. Daţďové depozície sú
tieţ ovplyvnené intenzitou zráţok. Čím väčšie sú zráţky, tým väčšia je celková miera a
hodnota kondenzačných reakcií a tým väčšie je následné zvýšené ukladanie zráţok.
Elektrostatická depozícia taktieţ kondenzuje bioaerosóly, ale je zaloţená na elektrovalenčnej
príťaţlivosti častíc. Všetky častice majú tendenciu mať nejaký druh spoločného náboja.
Mikroorganizmy majú v neutrálnom pH zvyčajne celkový záporný náboj spojený s ich
povrchmi. Tieto záporne nabité častice sa môţu spájať s inými kladne nabitými časticami vo
vzduchu, čo vedie k elektrostatickej kondenzácii. Hlavný vyskytujúci sa jav môţe byť
koagulačný účinok medzi časticami, čo by zvýšilo hmotu bioaerosólov a zvýšilo ukladanie.
Mohli by sme predpokladať, ţe tak ako elektromagneticky nabité bioaerosóly prichádzajú do
tesnej blízkosti s elektromagneticky nabitými plochami, tak elektricky príťaţlivé alebo
elektricky odpudivé sily môţu byť prítomné.
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6.3 Mikroorganizmy vo vzduchu – environmentálne faktory
Atmosféra je nehostinná klíma pre mikroorganizmy, najmä kvôli stresu z vysušenia.
Spôsobuje to limitujúce časové obdobie, v ktorom mikróby môţu zostať biologicky aktívne.
Avšak mnoho mikroorganizmov má špecifické mechanizmy, vďaka ktorým nadobúdajú
rezistenciu voči rôznym environmentálnym faktorom, ktoré spôsobujú zníţenie biologickej
aktivity. Baktérie tvoriace spóry, teda sporulujúce baktérie, vláknité huby a protozoa tvoriace
cysty majú všetky špecifické mechanizmy, ktoré ich chránia pre nepriaznivými vonkajšími
vplyvmi vo vzduchu, zvyšujúce ich schopnosť preţiť proces aerosolizácie. Pre
mikroorganizmy, ktoré nemajú tieto špecifické mechanizmy, môţe byť často preţitie
v aerosóle merané na sekundy. Teda ţivotaschopnosť je závislá na prostredí, v ktorom sa
daný mikroorganizmus vyskytuje, ďalej je závislá na čase, ktorý mikroorganizmus strávi
v danom prostredí, ako aj od druhu mikroorganizmu. Navyše mikróby môţu byť
ţivotaschopné, ale nekultivovateľné. Je známe veľké mnoţstvo environmentálnych faktorov,
ktoré vplývajú na schopnosť mikroorganizmov preţiť. Najdôleţitejšie sú relatívna vlhkosť,
teplota, ďalej obsah kyslíka, špecifické ióny, UV ţiarenie, kontaminanty a tzv. vzduchom
asociované faktory.
Relatívna vlhkosť bola preukázaná ako hlavný atribút pri preţití mikroorganizmov vo
vzduchu. Wells a Riley (1937) boli medzi prvými, ktorí poukázali na tento fenomén
indikujúci, ţe keď relatívna vlhkosť dosiahla 100 %, rýchlosť inhibície Escherichia coli sa
zvýšila. Vo všeobecnosti bolo pozorované, ţe gramnegatívne baktérie vyskytujúce sa
v aerosóle majú tendenciu preţiť dlhšie časové úseky pri nízkych aţ stredných hodnotách
relatívnej vlhkosti, s umocneným rozpadom pri relatívnej vlhkosti nad 80%. Naopak
grampozitívne baktérie majú tendenciu preţívať pri vyššej vlhkosti. Teda schopnosť
mikroorganizmov zotrvať ţivotaschopné v aerosóle súvisí s povrchovou biochémiou
mikroorganizmu. Je známy mechanizmus, ktorý vysvetľuje stratu ţivotaschopnosti. Tvrdí, ţe
veľmi nízka relatívna vlhkosť tvorí štruktúrnu zmenu v lipidovej dvojvrstve bunkovej
membrány. Ako sa stráca voda z bunky, membránová dvojvrstva sa mení z typickej
kryštálovej štruktúry na gélovú fázu. Táto prechodná štruktúrna fáza pôsobí na bunkové
povrchové proteínové konfigurácie a napokon to spôsobí smrť bunky. Vo všeobecnosti sú
gramnegatívne baktérie sú citlivejšie na stres spôsobený nedostatkom vlhkosti, naopak
grampozitívne baktérie sú voči tomuto stresu tolerantnejšie.
Teplota je hlavným faktorom pri inaktivácii mikroorganizmov. Vo všeobecnosti vysoká
teplota podporuje inaktiváciu, hlavne asociovanú s vysušovaním a denaturáciou proteínov
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a niţšie teploty podporujú dlhšie preţívanie. Avšak, keď sa dosiahne teplota bodu mrazu,
niektoré organizmy strácajú ţivotaschopnosť kvôli tvorbe ľadových kryštálov na ich
povrchoch. Účinky teploty sú blízko spojené s mnohými inými faktormi prostredia, vrátane
relatívnej vlhkosti.
Hlavým zdrojom ţiarenia, ktorý poškodzuje mikroorganizmy, vrátane baktérií, vírusov,
vláknitých húb a protozoa, sú krátke vlnové dĺţky UV a ionizujúceho ţiarenia. Hlavným
cieľom UV ţiarenia sú nukleotidy. Ionizujúce ţiarenie spôsobuje niekoľko typov DNA
poškodenia, vrátane jednovláknových, dvojvláknových zlomov a preusporiadania v štruktúre
báz nukleových kyselín. UV ţiarenie spôsobuje poškodenie najmä vo forme dimerizácie. To
spôsobuje inhibíciu biologickej aktivity, ako je replikácia genómu, transkripcia a translácia.
Sú známe viaceré mechanizmy, ktoré dokáţu ochrániť mikroorganizmus pred poškodením zo
ţiarenia. Jedná sa o interakciu mikróbov s veľkými časticami vo vzduchu, ďalej ide o
pigmenty alebo karotenoidy, ako aj vysokú relatívnu vlhkosť. Všetky z nich majú tendenciu
absorbovať alebo chrániť bioaerosól pred ţiarením. Mnoho mikroorganizmov má tieţ
mechanizmy
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mikroorganizmus, patriaci do skupiny pôdnych baktérií, Deinococcus radiodurans, ktorý je
rezistentný voči ţiareniu.
Kyslík, vzduchom asociované faktory, tzv. „open air factors“ (OAF) a ióny sú
komponentmi atmosféry, ktoré sú rozsiahlo študované. Vo všeobecnosti bolo preukázané ţe
tieto tri faktory sú asociované pri inaktivácii mnohých druhov mikróbov vyskytujúcich sa vo
vzduchu. Kyslíková toxicita nie je spájaná s molekulárnou formou kyslíka, ale s inými
reaktívnymi kyslíkovými intermediátmi, vrátane superoxidových radikálov, peroxidu vodíka
a hydroxylových radikálov. Tieto radikály vznikajú prirodzene v prostredí pri pôsobení UV
ţiarenia, znečistenia atď. Takéto reaktívne kyslíkové intermediáty poškodzujú DNA tak, ţe
tvoria mutácie, ktoré sa môţu akumulovať. Podobne OAF sú faktory, ktoré sú blízko
asociované s toxicitou kyslíka a boli definované ako mix faktorov, ktoré sú tvorené reakciou
s ozónom a uhľovodíkmi. Napríklad vysoké hodnoty uhľovodíkov a ozónu spôsobujú
zvýšenie inaktivácie mnohých mikroorganizmov, pravdepodobne kvôli poškodeniu enzýmov
a nukleových kyselín. Teda OAF sú spájané s mikrobiálnym preţívaním vo vzduchu.
Formácia iných iónov, akými sú zlúčeniny obsahujúce chlór, dusík alebo síru, sa vyskytujú
prirodzene ako výsledok pôsobenia mnohých procesov. To zahŕňa pôsobenie rôznych foriem
ţiarenia, ktoré vytláčajú elektróny z plynných molekúl tvoriac tak širokú rozmanitosť aniónov
a katiónov rozdielnych od kyslíkových radikálov. Tieto ióny majú široký rozsah biologickej
aktivity.

Kladné

ióny

spôsobujú

rozklad

mikroorganizmov,

napríklad

inaktiváciu
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povrchových bunkových proteínov, zatiaľ čo záporné ióny preukazujú aj účinky spôsobujúce
poškodenie DNA.

6.4 Extramurálna aeromikrobiológia
Predmetom štúdia extramurálnej mikrobiológie sú mikroorganizmy, ktoré súvisia s vonkajším
prostredím. V extramurálnom prostredí sú rozloha priestoru a prítomnosť vzdušných prúdov
dva kontrolné faktory pri pohybe bioaerosólu. Environmentálne faktory ako UV ţiarenie,
teplota a relatívna vlhkosť modifikujú účinok bioaerosólov tým, ţe limitujú mnoţstvo času,
pri ktorom sú mikroorganizmy ţivotaschopné.
Patogény nachádzajúce sa v pôde sú schopné metabolizmu, rastu a reprodukcie. Vyskytujú sa
vo všetkých typoch pôd a zahŕňajú aj prokaryotické aj eukaryotické mikroorganizmy,
z ktorých mnohé tvoria spóry. Takéto spóry môţu byť aerosolizované a môţu spôsobovať
ľudské infekcie. Bacillus anthracis je baktéria nachádzajúca sa v pôde, ktorá spôsobuje
letálne ochorenie u ľudí cez pulmunárny, gastrointestinálny alebo koţný systém.
Mikroorganizmus je celosvetovo rozšírený a pretoţe tvorí spóry, môţe ostať ţivotaschopný
v pôde celé roky. Štúdie ukázali, ţe tieto baktérie sa šíria aerosólmi. Medzi dôleţite fungálne
patogény v pôde patrie Coccidioides immitis a Histoplasma capsulatum. Coccidioides je
vláknitá pôdna huba, ktorá spôsobuje respiračné ochorenie známe ako „Valley Fever“.
Prednostne rastie v pôdach juhozápadných regiónov USA, vrátane Kalifornie, Arizony,
Nového Mexika a Texasu. Symptómy môţu byť mierne alebo fatálne. Histoplasma
capsulatum je vláknitá huba spôsobujúca respiračné ochorenia, je rozšírená celosvetovo
v pôde, ale pre USA je endemická pre juhovýchodné štáty. Infekcia spôsobená touto hubou
môţe byť veľmi váţna, aţ fatálna najmä u imunokompromitovaných jedincov.
Vírus influenza sa vyskytuje celosvetovo s výslednou infekciou veľkých proporcií v ľudskej
populácii. Známe hovorovo ako chrípka, influenza je infekčná choroba vtákov a cicavcov
spôsobená RNA vírusom zo skupiny Ortomyxoviridae. Influenza môţe spôsobiť známe
príznaky ako bolesť svalov, bolesť hlavy, slabosť, závrate alebo pneumónia, ktorá môţe byť
fatálna. Pandémia influenzy sa vyskytuje, keď vírus vtáčej influenzy sa adaptuje do kmeňa,
ktorý je infekčný pre ľudí. Prenos influenzy medzi ľuďmi môţe prebiehať štyrmi
mechanizmami, priamym kontaktom s infikovaným, inhaláciou kvapôčok obsahujúcich vírus,
nepriamym kontaktom s nakazeným predmetom alebo aerosolizovaným vírusom. Zaujímavé
je, ţe napriek dlhoročným výskumom (70 rokov) od objavu influenza vírusu, sú stále diskusie
o spôsoboch jeho prenosu.
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Nedávne štúdie poukazujú na to, ţe mikróby môţu potenciálne vplývať na meteorologické
procesy. Konkrétne niektoré mikroorganizmy, nazývané ako „ľadové nukleátory“ účinne
katalyzujú formovanie ľadu a môţu zohrávať úlohu pri formovaní a zráţkach v oblakoch. Na
základe štúdií je 95 % ľadových častíc biologickými časticami a aspoň 40 % je bakteriálneho
pôvodu.
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Počet

kultivovateľných baktérií a vláknitých húb v oblakoch sa mení počas ročných období, so
zvyšujúcim počtom počas leta a jesene. Zatiaľ čo iba 1 % baktérií a 50 % vláknitých húb
v oblakoch sú kultivovateľné mikroorganizmy, štúdiá naznačujú, ţe väčšina je metabolicky
aktívna. Počet baktérií sa pohybuje v rozsahu od 103 aţ po 104 na ml v porovnaní s počtom
vláknitých húb, ktoré sú od 102 aţ po 104 na ml. Prostredie v oblakoch je drsné a zahŕňa UV
ţiarenie, vysušovanie, nízku teplotu a iné faktory potenciálne ovplyvňujúce mikróby (obrázok
10). Mikroorganizmy môţu modifikovať toto prostredie metabolizmom organických zlúčenín
a taktieţ tým, ţe zohrávajú úlohu v chémii a fyzike oblakov.

Obrázok 10 Environmentálne faktory v oblakoch, ktoré môţu ovplyvňovať mikroorganizmy
Mnohé mikrobiálne patogény rastlín sa rozširujú aeromikrobiálnymi dráhami. Kontaminácia
úrody (pšenica, ryţa) a zvierat cez bioaerosól má celosvetový ekonomický dopad. Hlavnými
patogénmi pšenice sú tzv. hrdzavé huby. Tieto vláknité huby tvoria spóry, ktoré spôsobujú
niektoré z najhorších ochorení pšenice a iného obilia. Spóry tejto vláknitej huby sú schopné sa
prenášať stovky aţ tisícky kilometrov v atmosfére. Vzdušný prenos tejto choroby je
predvídateľný a začína na jeseň výsadbou zimnej pšenice na poliach v juţných oblastiach.
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Infikovaná rastlina uvoľňuje tisícky spór, ktoré sú vypustené do vzduchu, či normálnou
prirodzenou cestou alebo mechanicky počas zberného procesu. Generačná doba nových spór
je meraná na týţdne, po ktorých sú nové spóry znovu vypustené z vegetatívnej huby do
aeromikrobiálnej dráhy. Napríklad počas zberu zimnej pšenice v Texase, prevládajúce
vzdušné prúdy smerujú z juhu na sever, čo môţe rozšíriť epidémiu na zrelé plodiny aţ
v severnom Kansase a skončiť aţ pri mladých plodinách v Dakote. Toto epidemické šírenie
pšeničnej hrdze a výsledky ekonomickej deštrukcie sú ukazovatele vplyvu vzdušných
mikrobiálnych patogénov na poľnohospodárstvo. Faktor sťaţujúci kontrolu takýchto ochorení
je chemické ošetrovanie, ktoré je preukázané ako neţiaduce. To z dôvodu pouţitia mnohých
pesticídov s dlhým polčasom rozkladu. Ich pretrvávanie v ekosystéme môţe byť extrémne
škodlivé. Teda namiesto pouţitia fungicídov sa snaţia vypestovať kmene pšenice rezistentné
voči tejto vláknitej hube. Ďalšia metóda pouţívaná na kontrolu fytopatogénnych húb je
monitorovanie spór, ako kontrolná stratégia voči chrípke. V tomto prípade je ţivotný cyklus
vláknitej huby, najmä vypustenie spór monitorované, a aplikácia fungicídov je načasovaná pri
vypustení spór. Tento prístup minimalizuje pouţitie škodlivých chemikálií. Teda účinné
aeromikrobiologické monitorovanie, detekcia a modelovanie majú schopnosť napomôcť pri
kontrole vzdušných patogénov. Vzdušné šírenie patogénnych mikroorganizmov je veľmi
dôleţité v hospodárstve zvierat. Dlhé obdobie bolo myslené, ţe šírenie bioaerosólov je
primárne spájané s respiračnými patogénmi. Neskôr bolo preukázané, ţe aj gastrointestinálne
patogény sú dôleţité pri prenose chorôb vzduchom medzi zvieratami. Príkladom takéhoto
typu prenosu je Salmonella typhimurium, ktorá infikuje teliatka v malých ohradách. Wathes
dokázal, ţe S. typhimurium môţe preţiť dlhý čas vo vzdušnom štádiu a infikovať tak teliatka
a myši. Baskerville ukázal, ţe aerosolizovaná Salmonella enteritidis môţe infikovať sliepky
kladúce vajíčka. Tieto sliepky vykazovali klinické príznaky a zbavovali sa testovaného kmeňa
v exkrementoch počas niekoľkých dní.
Likvidácia odpadov prináša mnohé hazardy spojené s likvidáciou odpadovej vody, zvieracích
hnojív a biomasy. Hlavné riziko je spojené odpadovými výtokmi, ktoré obsahujú patogénne
mikroorganizmy ako baktérie, vírusy, protozoa a hlísty. Na úpravu odpadovej vody pre
rastliny sa vyuţíva aktivovaný kal a stekajúci filtračný systém. Všetky z týchto typov úprav
vytvárajú relatívne veľké mnoţstvo aerosólu, obsahujúceho patogénne mikroorganizmy. Iné
aspekty procesov úpravy, ako kompostovanie a likvidácia pôdy, sú tieţ spojené s generáciou
aerosólov obsahujúcich patogénne mikroorganizmy. Jedna z primárnych metód pre likvidáciu
biomasy a hnoja je poľnohospodárska pôdna aplikácia. Najviac ohrozenou skupinou sú
robotníci pracujúci s odpadom ako aj blízke populačné centrá, ktoré sú vystavené
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potenciálnemu riziku. Štúdia uskutočnená Brooksom dokázala, ţe pracovné riziko infekcie
z aerosólov bolo vyššie ako zo vzdialenejších komunít.
Mikrobiálne toxíny môţu byť taktieţ vzdušné. Napríklad toxín baktérie Clostridium
botulinum je známy ako potenciálna biologická bojová látka. Botulinum toxín je neurotoxín,
väčšinou spájaný otravou z jedla. Avšak letálna dávka je tak malá, ţe aerosolizácia môţe byť
zdrojom šírenia. Letálna dávka botulinum toxínu pri inhalácii je 0,3 µg a smrť nastáva do 12
hod po infikovaní. Smrť je spôsobená zadusením, ktoré nastane kvôli paralýze respiračných
svalov. Ďalší toxín produkovaný baktériou je stafylokokový enterotoxín. V niektorých
prípadoch môţe byť letálny, pričom dávka spôsobujúca smrť je 25 µg. Dôleţitý vzdušný toxín
je lipopolysacharid, ktorý je tieţ známy ako endotoxín. Je vysoko antigénny, keď sa spojí so
vzdušnými časticami, ako napr. prach, je často spájaný s akútnymi respiračnými príznakmi.
Nakoľko výskyt gramnegatívnych baktérií, najmä v pôde, je vysoký, tento biologický činiteľ
je povaţovaný za najdôleţitejší aerobiologický alergén. Lipopolysacharid je uvoľnený, keď sú
gramnegatívne baktérie v tomto prostredí lyzované, ale môţe byť tieţ vypustený počas
aktívneho rastu. Aerosolizácia endotoxínu môţe nastať aj počas úpravy s kalnou vodou ako aj
pri pôdnych aplikáciách biomasy.

6.5 Intramurálna aeromikrobiológia
Domov a pracovisko sú miesta, kde mikroorganizmy nachádzajúce sa vo vzduchu predstavujú
najväčšiu zdravotnú hrozbu. V porovnaní s extramurálnym, t.j. vonkajším, prostredím, majú
intramurálne, t.j. vnútorné, limitovanú cirkuláciu externého vzduchu a sú oveľa menej
vystavené UV ţiareniu. Vnútorné prostredie má taktieţ kontrolovanú teplotu a relatívnu
vlhkosť, čo je zvyčajne v rozsahu, ktoré umoţňuje rozsiahle mikrobiálne preţívanie. Takţe
tieto podmienky sú vhodné pre akumuláciu a preţívanie mikroorganizmov v mnohých
uzavretých prostrediach, vrátane kancelárskych budov, nemocníc, laboratórií, a dokonca aj
kozmických lodí.
Mnoho faktorov môţe ovplyvniť bioaerosóly a teda to aká "zdravá" alebo ako "chorá" je
budova. Medzi tieto faktory patrí prítomnosť a/alebo účinnosť zariadení na filtráciu vzduchu,
návrh a prevádzka systémov na cirkuláciu vzduchu, zdravie a hygiena ostatných obyvateľov,
mnoţstvo čistého vonkajšieho vzduchu cirkulujúceho budovou, typ osvetlenia, teplota
v budove a relatívna vlhkosť. Niektoré patogénne mikroorganizmy sú jedinečne adaptované
na preţívanie a prenos v intramurálnom prostredí. Dobrým príkladom takéhoto organizmu je
Legionella pneumophila, ktorá je pôvodcom legionárskej choroby a Pontiackej horúčky.
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Legionárska choroba alebo legionelóza je ochorenie spôsobujúce zápal pľúc (pneumónia)
a prejavuje sa u ľudí, ktorí sú vystavení tejto baktérii s 5 % hrozbou. Aţ 39 % ľudí, ktorí
prídu do styku s touto baktériou a podľahli ochoreniu, zomiera na infekciu. Pontiacka horúčka
je asociovaná s príznakmi chrípky a postihuje aţ 100 % ľudí, ktorí sú jej vystavení, aj keď vo
všeobecnosti nie je spojená s úmrtnosťou. Pôvodca oboch týchto spomenutých ochorení je
ťaţko farbiteľný a patrí medzi gramnegatívne baktérie s charakteristickým tvarom,
vytvárajúcim paličky. Tento organizmus je pomenovaný v súvislosti s prvým rozsiahlym
vypuknutím choroby, ku ktorému došlo v roku 1976 pri americkom dohovore Legion vo
Philadelphii. Baktérie Legionella sp. sa nachádzajú ubikvitne v ţivotnom prostredí, v
jazerách, rybníkoch, potokoch a dokonca boli nájdené v hlbokých podzemných terestrických
prostrediach. Okrem prírodných rezervoárov, existuje mnoho človekom vytvorených
systémov, v ktorých si legionely môţu nájsť miesto (chladiace veţe, odparovacie
kondenzátory, klampiarske systémy, vírivé vane, sprchové hlavice ako aj vodovodné
kohútiky). Podľa Amerického Legion dohovoru, rezervoárom pre organizmus, ktorý spôsobil
vypuknutie bola nedostatočne udrţiavaná chladiaca veţa, ktorá poskytla optimálne
podmienky pre proliferáciu rodu Legionella. Vzhľadom na zlý návrh a konštrukciu systému
cirkulácie vzduchu, táto proliferácia viedla k následnému vytvoreniu aerosólu a šíreniu
mikroorganizmov po celej budove. Stojaté vody a teploty v rozpätí od 35 do 46 °C sú faktory,
ktoré môţu viesť k rýchlemu mnoţeniu baktérií Legionella sp. Ďalším zaujímavým aspektom
ekológie Legionella je, ţe táto baktéria môţe rásť intracelulárne v amébach, cyanobaktériách
a protozoa. Je moţné pouţiť niekoľko stratégií ako zamedziť šíreniu týchto mikroorganizmov.
Pri údrţbe teplovodných potrubných systémov by mali byť prevádzkové teploty vyššie ako 50
°C. Malo by sa zabrániť, aby sa na všetkých potenciálnych miestach, t.j. najmä vo
vodovodných potrubiach, netvorila stojatá voda. V rámci chladiacich veţí sa odporúčania
týkajú inštalácie ozonizačných jednotiek, suchýchteplovýmenných návrhov a zamedziť
akýkoľvek systém, ktorý by mohol miešať zavlaţovací systém s prívodom vzduchu. Biocídne
prostriedky, ako je chlór alebo meď, môţu byť taktieţ účinné, ak sa pouţívajú pravidelne a
v nízkych koncentráciách.
Nemocnice a mikrobiologické laboratóriá sú dve vnútorné prostredia s pravdepodobne
najväčším potenciálom tvorby aerosólu patogénnych mikroorganizmov. Nemocnice
predstavujú strediská liečby pacientov, a z tohto dôvodu zahŕňajú vysoké percento ľudí aj
zamestnancov, ktorí sú aktívnymi nositeľmi infekčných, vzduchom prenášaných patogénnych
mikroorganizmov.

Obzvlášť

sa

to

týka

novorodeneckého

oddelenia,

chirurgicko-

transplantačného oddelenia a operačných sál, teda všetkých tzv. kritických oddelení,
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v ktorých je poţadujúca kontrola nozokomiálnych infekcií. V štúdii Portner (1965) hodnotil
mikrobiálne počty vo vzduchu na operačných sálach, v čistých priestoroch priemyslového
odvetvia, vo výrobných priemyslových priestoroch a v horizontálne laminárnom laboratórium
kozmického priemysel. Chirurgická sála mala zďaleka najvyššie počty vzdušných
mikrobiálnych kontaminantov, po nej nasledovali priemyselné výrobné priestory, čisté
priestory priemyslu a nakoniec laminárne laboratórium, ktoré malo najniţšie počty mikróbov
v ovzduší. Mikrobiologické laboratórium taktieţ predstavuje akúsi ţivnú pôdu pre patogénne
agens. V dôsledku toho boli vyvinuté manipulačné postupy na ochranu pracovníkov v
laboratóriu. Avšak aj za najprísnejších podmienok môţe dôjsť k tvorbe aerosólu. Napríklad v
roku 1988 sa u ôsmich zamestnancov v klinickom mikrobiologickom laboratóriu vyvinula
akútna brucelóza. Brucella melitensis je pôvodcom rôznych symptómov vrátane horúčky,
bolesti hlavy, slabosti, potenia, zimnice, bolesti kĺbov, depresie a hepatitídy. Zistilo sa, ţe
kryogénne uloţený klinický izolát Brucella sp. bol rozmrazený a subkultivovaný bez pouţitia
biobezpečnostného boxu. Pracovníci v laboratóriu tvrdili, ţe pouţívali správnu techniku.
Tento príklad demonštruje ľahkosť s akou sa bioaerosól môţe rozšíriť v oblastiach, kde sa
manipuluje s patogénnymi mikroorganizmami pre výskumné a klinické účely a naznačuje,
aké sú dôleţité metodiky kontroly biologického aerosólu.

6.6 Kontrola bioaerosólu
Kontrola mikroorganizmov nachádzajúcich sa vo vzduchu môţe byť riešená rôznymi
spôsobmi. Uvedenie do prevádzky, transport a uloţenie sú všetko body, kde moţno
kontrolovať šírenie patogénnych mikroorganizmov vzduchom. Mechanizmy pouţívané na
kontrolu bioaerosólov zahŕňajú vetranie, filtráciu, UV ţiarenie, biocídne prostriedky a fyzickú
izoláciu.
Vetranie sa najčastejšie pouţíva na zabránenie akumulácie častíc v ovzduší. Mechanizmus
tejto metódy spočíva v tvorbe prúdiaceho vzduchu cez priestor, kde dochádza ku
kontaminácii. Toto môţe jednoducho znamenať otvorenie okna, čím sa umoţní cirkulácia
čerstvého vzduchu vo vnútri v miestnosti, alebo pouţitie klimatizácie alebo ohrevných
jednotiek, ktoré pumpujú vzduch z vonku do miestnosti. Vetranie je povaţované za aplikáciu,
ktorá nie je dostatočne efektívna pre kontrolu patogénnych mikroorganizmov vo vzduchu, no
je stále veľmi dôleţitá. Jej účelom je redukcia koncentrácie častíc vo vzduchu. Avšak
v niektorých prípadoch môţe prídavok čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia zvýšiť
počet častíc vo vzduchu. Napríklad jedna štúdia ukázala, ţe vo vzorkách vzduchu v
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nemocničnom prostredí v Delhi (India), ktoré uprednostňovali len samotné vetranie, zistili
mnoţstvo mikroskopických húb, pričom tieto počty boli vyššie vo vnútornom prostredí ako
vonku. Toto poukazuje na skutočnosť, ţe vetranie samo o sebe nie je dostatočné na
signifikantné zredukovanie cirkulujúcich častíc bioaerosólov. Je preto nevyhnutné pre väčšinu
verejných budov, predovšetkým nemocníc, uskutočniť iné spôsoby kontroly biologického
aerosólu.
Jednosmerná filtrácia prúdenia vzduchu je relatívne jednoduchá a pritom je účinná na
kontrolu vzdušnej kontaminácie. Niektoré filtre, napríklad vysoko účinné filtre častíc vo
vzduchu, tzv. HEPA filtre (high-efficiency particulate air) sú schopné odstrániť prakticky
všetky infekčné častice. Tieto typy filtrov sa beţne aplikujú do biologických bezpečnostných
digestorov. Avšak z dôvodu ich vysokých nákladov, sa neaplikujú do filtračných systémov
jednotlivých budov. Namiesto toho sa pouţívajú iné filtračné systémy, ktoré fungujú na
rovnakom princípe ako vrecúška do vysávačov. Vyhodnotenie sa uskutočňuje meraním
percenta prachových častíc, čo je index veľkosti častíc účinne odstránených filtrom. Pre filtre
vyuţívané v mnohých budovách sa tieto čísla pohybujú od 30 do 50 %. Štúdie ukázali, ţe 97
% prachových častíc je potrebných na účinné odstránenie vírusových častíc zo vzduchu. Iné
faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť filtrácie sú spojené s typom cirkulačného systému a tým
ako dobre mobilizuje vzduch v budove, s vybraným materiálom filtra ako aj s pórovitosťou
filtra (1–5 μm). Všetky tieto faktory ovplyvňujú účinnosť filtrácie vzduchu a odstraňovanie
častíc vrátane bioaerosólov. Napriek vysokej účinnosti, ktorú moţno dosiahnuť filtráciou,
mnohé systémy stále

nedokáţu zastaviť kolobeh mikroorganizmov vo

vzduchu,

predovšetkým vírusov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné stále nachádzať a objavovať aj ďalšie
metódy.
Biocídna kontrola predstavuje prídavný proces, ktorý môţe byť pouţitý na eradikáciu
všetkých mikroorganizmov vyskytujúcich sa vo vzduchu. Tento proces zabezpečuje, ţe
mikrobiálne bunky uţ nie sú ţivotaschopné a nie sú schopné spôsobiť infekciu. Je dostupných
veľa eradikačných metód, napríklad dehydratácia, ozonizácia a UV ţiarenie. Z nich
najčastejšie pouţívané metódy sú UGVI alebo ultrafialové germicídne ţiarenie. Bolo
preukázané, ţe UGVI je metóda, ktorou je moţné pristupovať ku kontrole mnohých
patogénnych mikroorganizmov, aj keď niektoré mikróby vykazujú rôzne úrovne rezistencie.
„The American Hospital Association“ (1974) uviedla, ţe UV ţiarením moţno eradikovať
takmer všetky infekčné častice, pričom účinok závisí najmä na UV intenzite a expozičnom
čase. Takţe hlavné faktory, ktoré majú vplyv na preţívanie (teplota, relatívna vlhkosť, UV
ţiarenia, ozón) vo vonkajšom (extramurálnom) prostredí, môţu byť pouţité z hľadiska
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kontroly šírenia nákazy vo vnútornom (intramurálnom) prostredí.
Izolácia je uzavretie prostredia prostredníctvom pozitívnych alebo negatívnych tlakových
gradientov vzduchu a vzduchotesných uzáverov. Negatívny vztlak existuje, keď sa
kumulatívne prúdenie vzduchu dostane do izolovaného prostredia. Príkladom sú izolačné
boxy infekčných oddelení v nemocniciach, ktoré sa pouţívajú na ochranu tých, ktorí nie sú
infikovaní tuberkulózou. Tento systém je navrhnutý na ochranu ľudí nachádzajúcich sa v
nemocničnom prostredí pred patogénnymi mikroorganizmami (Mycobacterium tuberculosis).
Vzduch z týchto miestností je vypúšťaný do atmosféry, potom ako prejde HEPA filtrom
a biocídnym kontrolným boxom. Pozitívne vztlakové izolačné boxy fungujú na opačnom
princípe a to tak, ţe vytláčajú vzduch z miestnosti, teda chránia prítomných v miestnosti pred
vonkajšou kontamináciou. Príkladmi sú nemocničné oddelenia intenzívnej starostlivosti o
pacientov so zníţenou imunitou (transplantácia orgánu, HIV pacienti a pacienti s
chemoterapiou). Tieto oddelenia sú chránené pred pôsobením akéhokoľvek druhu
patogénneho mikroorganizmu alebo oportúnnych mikroorganizmov. Vzduch, ktorý cirkuluje
v oddeleniach intenzívnej starostlivosti je filtrovaný pomocou HEPA filtrov, generuje
vyčistený vzduch v podstate bez pôvodcov infekcií.

6.7 Biologická bezpečnosť v laboratóriu
Veľa mikrobiologických laboratórií špecificky pracuje s patogénnymi mikroorganizmami,
z ktorých niektoré sú veľmi nebezpečné, najmä v súvislosti s aeromikrobiologickou dráhou.
Taktieţ mnohé zariadenia, ako sú napríklad centrifúgy a vortexy, ktoré sa beţne pouţívajú
v mikrobiologických laboratóriách môţu podporovať aerosolizáciu mikroorganizmov. Takţe
laboratóriá a špecializované vybavenie pouţité v týchto laboratóriách (napr. biobezpečnostné
boxy) sú určené na riadené šírenie mikroorganizmov vo vzduchu. Existujú štyri úrovne
kontroly určené pre laboratóriá, v závislosti od toho aký druh výskumu sa vedie. Tieto úrovne
kontroly sú nazvané ako biobezpečnostné úrovne 1–4, pričom 1 je najniţší stupeň kontroly a 4
je najvyšší stupeň kontroly. V rámci týchto laboratórií, biobezpečnostné boxy sú
predovšetkým izolačné boxy, ktoré poskytujú bezpečné prostredie pri manipulácii
s patogénnymi mikroorganizmami.
Bezpečnostné boxy na biologické vzorky, tzv. bioboxy, patria medzi najefektívnejšie
a najčastejšie pouţívané biologické kontrolné zariadenia v laboratóriách, ktoré pracujú
s infekčnými agens. Existujú dva základné typy bezpečnostných boxov, ktoré sú v súčasnosti
dostupné (trieda II a III). Tieto boxy majú špecifické vlastnosti a vyuţitie. Správne udrţiavané
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boxy poskytujú bezpečné prostredie pre prácu s mikroorganizmami. Bezpečnostné boxy
triedy II sa vyznačujú výrazným podtlakom vzduchu, ktorý poskytuje ochranu pred
infekčnými bioaerosólmi generovanými v boxe a bezpečnostné boxy triedy III sú
charakterizované celkovou kontrolou. Existujú aj bezpečnostné boxy triedy I, ale tie sa uţ
nevyrábajú a postupne sa nahrádzajú na všetky účely bioboxami triedy II. Bezpečnostné boxy
II triedy, z ktorých existuje viacero typov, sú vhodné pre väčšinu

práce s mierne

nebezpečnými patogénnymi mikroorganizmami. Pracujú tak, ţe vzduch prúdi od pracovníka
dolu cez prednú mreţu. Tento vzduch je potom vedený nahor cez potrubia a dolu do
pracovnej časti po tom, ako prejde HEPA filtrom. Vzduch v miestnosti je taktieţ vťahovaný
do boxu cez vrchnú časť jednotky, kde sa spojí s cirkulujúcim vzduchom a prechádza HEPA
filtrom do pracovného priestoru. Okolo 70 % vzduchu cirkulujúceho v pracovnom priestore sa
eliminuje priechodom cez zadnú mreţu boxu, kde sa vypúšťa do výfukového priestoru.
Zostávajúcich 30 % prechádza prednou mreţou a v podstate recirkuluje v boxe. Jedným z
hlavných rizík, ktoré sa spájajú s boxom triedy II je potenciál narušenia prúdenia vzduchu.
Veľa mechanických činností môţe narušiť ochranný prúd vzduchu, ako je napríklad
opakované vloţenie a vyloţenie rúk, otváranie alebo zatváranie dverí v laboratóriu, alebo
dokonca aj to, keď niekto prejde okolo boxu pokiaľ je pouţívaná. Hociktorá z týchto činností
môţe potenciálne umoţniť únik bioaerosólov z boxu. Bezpečnostný box triedy III je úplne
uzatvorený priestor, ktorý poskytuje najvyšší stupeň osobnej ochrany a ochrany prostredia
pred bioaerosólmi. Tieto boxy sú určené na vysoko rizikové patogénne mikroorganizmy.
Všetky operácie v pracovnom priestore boxu sa robia v gumových rukaviciach. Všetok
vzduch, ktorý vstupuje do boxu sa prefiltruje cez HEPA filter a vzduch, ktorý z boxu uniká sa
filtruje pomocou dvoch HEPA filtrov. Boxy triedy III sú spojené so vzduchotesným tesnením
na všetkých ostatných laboratórnych vybaveniach (ako sú inkubátory, chladničky a
centrifúgy), ktoré sú potrebné pri práci s patogénnymi mikroorganizmami. Musia byť takisto
pripojené k autoklávom, ktoré slúţia na sterilizáciu alebo dezinfekciu všetkých vstupných
alebo výstupných materiálov. Dôleţitou súčasťou týchto boxov je bezpečnostný biologický
oblek. Rovnako ako bezpečnostné boxy, tak aj bezpečnostný oblek izoluje laborantov od
bioaerosólu. Bezpečnostný oblek sa obvykle pouţíva vo vzduchotesných, úplne biologicky
kontrolovaných oblastiach a je dekontaminovaný tzv. chemickými sprchami mimo rizikového
priestoru.
Biologické bezpečnostné laboratóriá sú starostlivo naprojektované priestory, kde sú
infekčné alebo potenciálne infekčné prostriedky pouţívané a/alebo určené na výskum alebo
vzdelávacie účely. Cieľom bezpečnostných laboratórií je predchádzať biologickému
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nebezpečenstvu z okolitého prostredia, ktorému sú pracovníci vystavení. Existujú štyri úrovne
kontroly, ktoré sa označujú ako úrovne biologickej bezpečnosti. Biologická bezpečnosť na
úrovni 1 charakterizuje riadené laboratóriá, ktoré nie sú asociované s ochorením ľudí.
Všeobecne platí, ţe sa nepouţíva iné bezpečnostné zariadenie ako umývadlo a všeobecné
obmedzenia závisia iba od verejného prístupu týchto laboratórií. Práca s mikroorganizmami
sa môţe uskutočňovať na laboratórnych stoloch za pouţitia rôznych štandardných
biologických techník. Dobrým príkladom je laboratórium určené na výučbu vysokoškolských
študentov mikrobiológie. Biologická bezpečnosť na úrovni 2 charakterizuje oblasť, kde sa
pracuje s činidlami, ktoré predstavujú neveľké riziko pre človeka a ţivotné prostredie. Tieto
laboratóriá sa líšia od biologickej bezpečnosti laboratórií na úrovni 1 a to tým, ţe personál
musí

prejsť

špecializovaným

školením

v oblasti

manipulácie

s patogénnymi

mikroorganizmami a prístup k pracovnému stolu je obmedzený. Mnoho postupov, ktoré môţu
spôsobiť tvorbu aerosólu sa uskutočňujú v biologických bezpečnostných boxoch triedy II
alebo v iných fyzikálnych kontrolných zariadeniach určených na ochranu laborantov. Úroveň
biologickej bezpečnosti na úrovni 3 označuje laboratóriá, kde sa manipuluje s látkami, ktoré
môţu spôsobiť váţne ochorenie. Rovnako ako v prípade biologickej bezpečnosti na úrovni 2,
všetok

personál

musí

byť

špeciálne

vyškolený

na

manipuláciu

s patogénnymi

mikroorganizmami. Všetky postupy sú prevádzané v biologických bezpečnostných boxoch
triedy II alebo v iných uzatváracích zariadeniach. V záujme ochrany verejnosti a ţivotného
prostredia majú tieto zariadenia tieţ trvalé zámky kvôli kontrolovanému prístupu. Pre určité
patogénne mikroorganizmy, s ktorými sa pracuje v laboratóriách, sa pouţívajú bezpečnostné
kukly a odev, ktoré si musia dať laboranti dole ešte pred opustením priestorov. Úroveň
biologickej bezpečnosti 4 je najvyšším stupňom kontroly a je určená pre mikroorganizmy,
ktoré vykazujú vysoký potenciál pre ţivot ohrozujúce ochorenia v spojení s prenosom
aerosólu. Na prácu v týchto zariadeniach musí byť personál špeciálne vyškolený. Biologické
laboratóriá na úrovni 4 sú 100 % izolované od ostatných priestorov budovy a môţu byť
rovnako separované od všetkých ďalších budov. Práca v týchto zariadeniach je obmedzená
výhradne na biologické bezpečnostné boxy triedy III. Tieto laboratória sú špeciálne navrhnuté
tak, aby sa zabránilo úniku mikroorganizmov do prostredia. Laboratóriá poskytujú kompletnú
ochranu a vyţadujú nosenie špeciálneho odevu, ktorý sa pred odchodom z týchto miestností
vyzlieka a sterilizuje. Taktieţ je personál povinný sa osprchovať pred opustením zariadenia.
Obyčajne sa všetok vzduch zvnútra a zvonku týchto laboratórií sterilizuje filtráciou
a germicídnym ţiarením. Mikroorganizmy, ktoré predstavujú pri manipulácii určité riziko sa
rozdeľujú do piatich tried. Trieda I zahŕňa mikroorganizmy, ktoré pri beţných podmienkach
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manipulácie predstavujú malé alebo ţiadne nebezpečenstvo, pričom sa s nimi môţe bezpečne
manipulovať bez špeciálnych prístrojov alebo zariadení. Naproti tomu trieda II zahŕňa
mikroorganizmy s nízkym potenciálnym nebezpečenstvom, ktoré môţu spôsobiť ochorenie,
ale môţu byť pouţité pri beţných laboratórnych technikách. Trieda III zahŕňa
mikroorganizmy, ktoré vyţadujú špeciálnu kontrolu, sú spojené s prenosom aerosólu, ktoré
spôsobuje ochorenie a vyţadujú špeciálne povolenie na to, aby mohli byť dováţané zo
zahraničia. Do triedy IV spadajú mikroorganizmy, ktoré vyţadujú extrémnu kontrolu a sú
veľmi nebezpečné pre personál v laboratóriu, môţu spôsobiť aj závaţnú epidémiu. Nakoniec
mikroorganizmy, ktoré sú zahrnuté v triede V sú cudzie patogénne mikroorganizmy, ktorých
dovoz alebo pouţívanie je zákonom zakázané.
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7 MIKROBIOLÓGIA VODY
Väčšinu habitátu na planéte predstavuje voda, viac ako 80% zemského povrchu tvorí voda.
Tieto habitáty sa hemţia mikrobiálnym ţivotom. Mikroorganizmy sú hlavným hnacím
motorom biochemických cyklov planéty. Zatiaľ čo bol Amazonský prales nazvaný „pľúca
planéty“,
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mikroorganizmy sú základom vodných potravinových reťazcov, ktoré dodávajú zhruba 15 %
proteínov a predpokladá sa, ţe sa v budúcnosti stanú oveľa väčším producentom. Voda sama
o sebe vo vodnom prostredí je ţivotne dôleţitý zdroj, dodávajúci vodu na pitie,
poľnohospodárstvo, baníctvo, tvorbu energie, výrobu polovodičov a prakticky pre kaţdý iný
priemysel. Pre niektoré z týchto odvetví môţu byť vodné mikroorganizmy povaţované za
kontaminanty. Pribliţne 11 % svetovej populácie stále nemá prístup k nezávadnej pitnej vode.

7.1 Mikroorganizmy vo vodnom prostredí
Vodné habitáty nie sú homogénne. Proces stratifikácie je dôleţité fyzikálne vrstvenie,
štruktúrovanie vodného prostredia, stanovené na základe teplotných a salinitných rozdielov.
Povrchové vody sú zohrievané slnečným ţiarením a hoci je zohriata voda menej hustá neţ
studená, táto teplotne riadená stratifikácia má tendenciu nemiešať sa. Termoklíma je vrstva vo
vodných systémoch, kde sa vyskytuje rýchla zmena teploty. Rozdiely v salinite tieţ môţu
vytvoriť stratifikáciu, kedy zráţky alebo iné vstupy prinášajú čerstvejšiu vodu cez slanšiu,
ktorá je hustejšia. Toto vrstvenie vodného prostredia môţe ovplyvniť aj bariéra proti
vertikálnym pohybom mikroorganizmov, ktoré sa pohybujú pasívne, vrátane mikróbov.
Naviac môţe vrstvenie vytvoriť rozdielne chemické podmienky v susediacich vrstvách.
Povrchové vrstvy majú vyššiu koncentráciu kyslíka kvôli difúzii a miešaniu so vzduchom
a pôsobí na ne slnečná energia, ale ich typicky vyššia primárna produkcia môţe mať za
následok obmedzenie nutrične limitovaných zloţiek. Mikróby môţu byť adaptované na
podmienky nachádzajúce sa v špecifických vrstvách a niektoré majú vyvinuté stratégie na to,
aby zostali v danej vrstve. Vrstvy sú rozličného chemického zloţenia a biológie, len
centimetre alebo metre hrubé, horizontálne kilometre rozšírené. Záujem o tenké vrstvy je
vyšší, z dôvodu fascinujúcej a veľmi aktívnej biológii v ich vnútri. Termoklíma je sama
o sebe často prechodová vrstva s vyšším obsahom buniek a heterotrofnej aktivity, pretoţe sa
tu hromadí organická hmota. Podobne, vrstva na dne vodného stĺpca, priamo nad
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sedimentom, zahŕňa často vyššie mnoţstvo buniek, kvôli rozsuspendovaným ţivinám a uhlíku
ako aj bunkám zo sedimentu.
Druhá mylná predstava o vodných prostrediach je, ţe sú nehybné, statické, ţe útvary
nachádzajúce sa vo vode vytvárajú extrémne stabilné prostredie. V skutočnosti, vodné
systémy sú priestorovo aj časovo veľmi dynamické. Miešanie neutralizuje stratifikáciu, čo je
spôsobené prúdmi, prílivom, teplotou a zmenami v salinite. Tento proces je dôleţitý z
hľadiska prísunu kyslíka a nutrientov. Vyššia miera odparovania môţe spôsobiť slanšie
povrchové vody, ktoré môţu poháňať miešanie, tak ako aj pokles hustoty slanej vody.
Sezónne zmeny teplôt v povrchových vodách sú hlavnou hnacou silou miešania vo vodných
systémoch. Povrchové vody sú zahrievané letným slnkom a ochladzované na jeseň a v zime.
Navyše jeseň a zima prinášajú viac búrok, čo ďalej vplýva na premiešavanie vodného stĺpca.
V niektorých systémoch s extrémnymi teplotnými zmenami, tak ako polárne oblasti alebo
jazerá, kde sú obmedzené mnoţstvá vody, termoklíma nevhodne vplýva na miešanie v celom
vodnom stĺpci. Tam, kde teplota vzduchu klesá pod bod mrazu, formuje sa na povrchu ľad.
V plytkých jazerách vytláčajú ľadové kryštáliky nečistoty soli vytvárajúce kanáliky v ľade,
extrémne stanovište, kde sa vyskytuje jedinečná mikrobiológia. Keď sa na jar topí ľad
v miernych vysokohorských a polárnych vodných systémoch vyskytuje sa opäť miešanie cez
vodný stĺpec predtým, neţ je obnovená letná stratifikácia.
Svetlo je kritický vodič vo vodných systémoch. Svetlo je schopné prenikať do hĺbky aţ 200 m
v závislosti od zakalenia vody. Táto hĺbka definuje fotickú zónu. V jazerách a pobreţných
oblastiach, kde je mnoţstvo rozptýlených častíc vo vode vysoké, môţe prenikať svetlo do
hĺbky menšej ako 1 m. Afotická zóna je tmavá zóna vo vodnom prostredí, kde svetlo
nepreniká. Prítomnosť alebo absencia svetla má za následok veľmi odlišnú mikrobiálnu
diverzitu ako aj aktivitu. Ak je vodný systém vysoko zmiešaný, napríklad na jeseň, nemusia
fotoautotrofné mikróby zostávať vo fotickej zóne dosť dlho na to, aby dokončili svoju
primárnu produkciu. Naproti tomu, stratifikácia umoţňuje fotoautotrofným mikroorganizmom
zostať v povrchových vodách, ktoré ale môţu mať za následok vyčerpanie ţivín a môţe byť
limitovaná ich primárna produkcia a rast.
Dôleţitým a nie bezprostredne zrejmým súborom vodných biotopov sú mikrobiálne asociácie
s makroorganizmami. Tieto vzťahy definujú dva biotopy, epibiotický, čo znamená pripojený
k povrchu ďalšieho organizmu a endobiotický, čo znamená ţijúci vo vnútri tkanív iného
organizmu. Napríklad mnoho rýb a chobotnice vyuţívajú bioluminiscenciu získanú pomocou
rôznych mikrobiálnych buniek. Vibrio harveyii je mikroorganizmus, ktorý pouţíva svoju
luminiscenciu vo fascinujúcom endobiotickom ţivotnom štýle.
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7.1.1 Planktonické mikroorganizmy
Planktón je pojem pre organizmy, ktoré ţijú rozptýlené vo vodnom stĺpci a sú unášané prúdmi
vody s malou alebo ţiadnou schopnosťou kontrolovať ich horizontálnu polohu. Existujú tri
funkčné skupiny planktónu, kaţdá z nich obsahuje špecifických mikrobiálnych zástupcov, ide
o fytoplanktón, bakterioplanktón a zooplanktón. Pelagické mikrobiálne populácie môţu byť
označované

ako

bakterioplanktón

(archaea

a

baktérie, vrátane

fotoautotrofných,

chemoautotrofných a heterotrofných mikroorganizmov. Fytoplanktón je fotoautotrofný
planktón, zahŕňa mikroorganizmy ako sinice a eukaryotické organizmy ako riasy, najmä
jednobunkové dinoflageláty a rozsievky. Zooplanktón je väčší heterotrofický planktón,
obsahujúci najmä protozoa a väčšie organizmy.
Fytoplanktón je primárny producent, ktorý vyuţíva fotosyntézu na fixovanie CO 2 do
organickej hmoty. Je to hlavný zdroj organického uhlíka a energie, ktorá je prenášaná do
iných trofických hladín reťazca. Organické zlúčeniny produkované fytoplanktónom môţu byť
rozdelené do dvoch tried, časticové alebo rozpustené, v závislosti od ich veľkosti. Časticová
organická hmota zahŕňa veľké makromolekulové zlúčeniny, ako polyméry, ktoré tvoria
štrukturálne zloţky buniek, vrátane bunkových stien a membrán. Rozpustená organická hmota
je zloţená z menšieho materiálu, ktorý prechádza cez filter (póry s veľkosťou 0,7 µm),
vrátane aminokyselín, sacharidov, organických a nukleových kyselín.
7.1.2 Bentické mikroorganizmy
Bentos je prechod medzi vodným stĺpcom a podzemnými minerálmi, ktorý zbiera organický
materiál. Na povrchu bentosu sú ţiviny a hladina uhlíka vyššie neţ priamo v stojatých
vodách, ktoré často spôsobujú dramaticky vyšší obsah mikróbov. Odkedy je aktivita vyššia,
kyslík je rýchlo spotrebovaný, čo vedie k prudkému zvyšovaniu redoxného gradientu
v sedimente. To znamená, ţe kyslík je nahradený iným konečným elektrónovým akceptorom,
napríklad sulfátom, nitrátom alebo ţelezom.
Bentos podporuje fyziologicky rôznorodé vodné mikrobiálne komunity. To je kvôli tomu, ţe
redoxný gradient vytvára početné mikroenvironmentálne útočiská, z ktorých špecifické
fyziologické skupiny mikroorganizmov sú strategicky umiestnené tak, aby vyuţili túto
výhodu. V plytkej vode bentických spoločenstiev (mokrade, riečne dná) môţu prevládať
fotoautotrofné mikroorganizmy. Niţšie a v afotických bentických stanovištiach dominujú
heterotrofné a/alebo chemoautotrofné mikroorganizmy, ktoré fixujú CO 2 do biomasy
s pouţitím energie chemických väzieb. Kolobeh esenciálnych ţivín, napríklad uhlíka, dusíka
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a síry, je závislý na kombinácii aeróbnych a anaeróbnych mikrobiálnych transformácií.
Organická hmota môţe byť anaeróbne degradovaná na produkciu zlúčenín alebo CO 2 alebo
anaeróbne fermentáciou na organické kyseliny a CO2. Organické kyseliny potom môţu slúţiť
ako elektrónové donory pre striktne anaeróbne baktérie, ktoré vyuţívajú CO 2 ako finálny
akceptor elektrónov pri anaeróbnom dýchaní, čím sa vytvára metán. Metanogenická aktivita
zase podporuje činnosť baktérií oxidujúcich metán (metanotrofy), ktoré vedia vyuţívať metán
a iné uhlíkaté zlúčeniny ako zdroj energie. Predpokladalo sa, ţe metanotrofická aktivita je
obmedzená na komunikačnú zónu sediment-voda pretoţe sa verilo, ţe vyţadujú kyslík. Dnes
sa vie, ţe anaeróbna oxidácia metánu sa vyskytuje u archaea, často v blízkom syntrofickom
vzťahu s baktériami, hoci podrobnosti o tomto spôsobe ţivota sa naďalej objasňujú. Rozklad
organického materiálu v sedimentačnej vrstve vytvára amoniak z organických kontaminantov.
Amoniak v bentose môţe byť vyuţitý na dva účely, na biomasu, jej asimiláciu, ako zdroj
esenciálneho dusíka produkovaného planktonickými sedimentačnými mikroorganizmami a
energiu, jej oxidáciu, ako zdroj energie produkovanej pomocou chemoautortofných
mikroorganizmov. Oxidácia amoniaku je často lokalizovaná na rozhraní sediment-voda, kde
organizmy vyuţívajú uvoľňovanie amoniaku a buď kyslík (aeróbna oxidácia amoniaku
baktériami alebo archaea) alebo dusitan (anaeróbna oxidácia amoniaku) ako konečný akceptor
elektrónov. Druhá reakcia, známa ako anamox, je zatiaľ známa len u bakteriálnych kmeňoch
Planctomycetes, ako jeho konečného akceptora elektrónov. Nitrifikácia je dvojstupňový
proces sekvenčnej oxidácie amoniaku na dusitany a aţ na dusičnany, bakteriálne rody
Nitrosomonas a Nitrobacter. Kontrola amónnych zlúčenín môţe byť dôleţitá, obzvlášť
v alkalickom prostredí, kde nedisociovaná forma NH4OH môţe byť toxická pre vodné
ţivočíchy.
7.1.3 Biofilm a „microbial mats“
Biofilm je povrchové spoločenstvo mikroorganizmov, ktoré je pevne spojené prostredníctvom
extracelulárnej polymérnej matrix. Vo väčšine prípadov je ponorený vo vode alebo je
obklopený vodou. Pevné povrchy vhodné pre kolonizáciu baktérií v prírodnom prostredí
zahŕňajú inertné povrchy, ako sú kamene a trupy lodí, rovnako ako aj ţivých časti, napríklad
ponorené časti vodných rastlín. Biofilmy sú charakterizované prítomnosťou bakteriálnych
extracelulárnych polymérov, ktoré dokáţu vytvoriť viditeľne "slizkú" vrstvu na pevnom
povrchu. Biofilmy sú odlišné od mikrobiálnych hustých spoločenstiev, tzv. „rohoţe“ tým, ţe
husté spoločenstvá sú útočiskom predovšetkým pre fotosyntetizujúce prokaryotické
mikroorganizmy. Sekrécia extracelulárnych polysacharidov (glykokalyx) poskytuje matrix
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pre upevnenie bakteriálnych buniek a tvorí vnútornú architektúru biofilmu. Extracelulárny
polymérny matrix je tieţ neoddeliteľnou súčasťou, ovplyvňuje fungovanie a preţitie
biofilmov v nepriaznivom prostredí. Biofilm je rozsiahlo študovaný z hľadiska jeho úlohy v
kolobehu ţivín a kontrole znečistenia vo vodnom prostredí, ako aj pre ich prospešné alebo
škodlivé účinky na ľudské zdravie.
Tvorba biofilmu sa iniciuje prichytením baktérií na pevnom povrchu. Jedná sa o reverzibilné
prichytenie, ktoré je charakterizované ako prechodné fyzikálno-chemické spojenie a nevratné
prichytenie, ktoré je biologicky sprostredkovanou stabilizačnou reakciou. Reverzibilné
prichytenie je funkciou počiatočnej príťaţlivosti baktérií na povrchu a je ovplyvňované
hydrofóbnymi, elektrostatickými a van der Waalsovými silami. Van der Waalsove sily
priťahujú objekt k pevnému povrchu, zatiaľ čo hydrofóbne a elektrostatické sily môţu
pôsobiť príťaţlivo alebo odpudivo, v závislosti od vlastností povrchu baktérie a povrchu
materiálu. Vlastnosti pevného povrchu môţu byť modifikované prítomnosťou adherentného
filmu, ktorý je tvorený organickými zlúčeninami. Zdrojom týchto hydrofóbnych organických
látok môţe byť rozklad materiálu. Organické substráty sú zdrojom ţivín pre baktérie, a to
najmä v oligotrofných prostrediach, kde ţiviny sú obmedzené. V osobitných prípadoch sa
predpokladá, ţe počiatočný kontakt medzi bunkou a organickým filmom je sprostredkovaný
pomocou pilusov alebo bičíkov.
Počiatočné reverzibilné prichytenie organizmov na povrchu sa môţe časom stať trvalým.
Ireverzibilné prichytenie je iniciované vylučovaním extracelulárnych polymérov, ktoré
vytvoria matrix obklopujúci bunky, vytvárajúce silné chemické väzby na pevnom povrchu.
Prechod od počiatočného mikrobiálneho prichytenia k vytvoreniu maturovaného biofilmu je
spôsobený nielen proliferáciou buniek, ale aj trvalým usadzovaním buniek. Hodnotenie
maturovaného biofilmu sa uskutočňuje pomocou mikroskopických techník, najmä
konfokálnou laserovou skenovaciou mikroskopiou (CLSM). Niektoré štúdie objasnili, ţe
biofilm môţe byť tvorený zhlukmi buniek rôzneho tvaru, ktoré sú vloţené do extracelulárnej
polymérnej matrix obklopujúcej tzv. prázdny priestor. Prítomnosť týchto priestorov zväčšuje
plochu biofilmu a účinnosť, s ktorou sú prevedené ţiviny a plyny medzi biofilmom a okolitou
vodou. Štruktúra biofilmu závisí od mnohých faktorov, vrátane typu pevného povrchu,
mikrobiálneho zloţenia a podmienok okolitého prostredia.
Mikroorganizmy benefitujú zo spoločenstva biofilmu. Vláknitý, aniónový extracelulárny
matrix môţe mať niekoľko funkcií pre dané mikroorganizmy. Matrix môţe pôsobiť ako
iónomenič a môţe filtrovať a získavať základné ţiviny. Môţe chrániť spoločenstvo z hľadiska
ţivotného prostredia, voči stresových podmienkam, ako je vysychanie, zmeny pH a teploty.
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Môţe tieţ poskytnúť určitú ochranu buniek pred predáciou protozoa. V porovnaní s bunkami
planktonickými sú biofilmy oveľa viac odolné voči antibakteriálnym látkam, ako sú
antibiotiká a dezinfekčné prostriedky. Zníţená účinnosť týchto látok môţe byť v dôsledku ich
neschopnosti preniknúť do extracelulárnej matrix alebo so zmenou fyziologického stavu
adherovaných bakteriálnych buniek.
Prichytenie, teda adherencia a tvorba biofilmu ako stratégia preţitia, dobre ilustruje
distribúciu baktérií v ţivotnom alpskom prostredí. Baktérie sa nachádzajú predovšetkým na
skalách, kde môţu naplno čerpať jednotlivé ţiviny poskytované vodným tokom, ktoré pôsobia
ako biologický filter pre odstránenie DOM z tečúcich vôd. Filtrácia DOM z vody týmito
komunitami predstavuje systém čistenia vody v ţivotnom prostredí. Tento systém je uţ dlho
vyuţívaný pri čistení vôd z komunálnych odpadových vôd alebo priemyselných zdrojov. V
systémoch známych ako reaktory s fluidným lôţkom, biomasa biofilmu je maximalizovaná
tým, ţe porézna sieť pevných nosičov poskytuje ţiadúce prepojenie. Takéto systémy boli tieţ
pouţité pre degradáciu celého radu znečisťujúcich látok, ktoré môţu byť prítomné v
odpadových vodách, vrátane uhľovodíkov, pesticídov a priemyselných rozpúšťadiel.
Mikrobiálne kolonizácie tuhých látok s kvapalným rozhraním môţu byť prospešné, napríklad
v kolobehu ţivín a procesov čistenia vody.
V niektorých prípadoch tvorba biofilmu môţe byť neprospešná pre spoločnosť, a je potrebné
potlačiť rast bakteriálnych buniek s pouţitím antibakteriálnej látky. V zdravotníctve je
riadenie biofilmov dôleţité v dentálnej oblasti (zubný kaz). Implantáty, najmä urinárne
katétre, sú obzvlášť náchylné k tvorbe biofilmu. Tento biofilm môţe byť najčastejšie
zastúpený rôznymi druhmi baktérií, vrátane Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis a Serratia sp. V priemysle je potrebné regulovať
biofilm z dôvodu tvorby biofilmu v potrubí pitnej vody ako aj vodovodného potrubia
pouţívaného v chladiacich veţiach alebo pri poskytovaní tepla. Prítomnosť hustého biofilmu
vo vnútri týchto rúrok môţe zníţiť prietokové kapacity potrubia a zníţiť teplovýmennú
účinnosť alebo sa podieľať na korózii potrubia v prípade, ţe sú kovové.
Spolupráca zmiešaných mikrobiálnych spoločenstiev v biofilmu poskytuje výraznú výhodu
pre preţitie biofilmu. Kooperativita biofilmu vyţaduje komunikáciu. Existuje mnoho dôkazov
preukazujúcich zloţité, chemické komunikácie, ktoré sa vyskytujú medzi skupinami kominít
v biofilme. Komunikácia medzi jednotlivými bunkami je zabezpečená prostredníctvom
quorum sensing procesu. Napríklad Pseudomonas aeruginosa je často zodpovedný za tvorbu
biofilmu v pľúcach s cystickou fibrózou pacientov.
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Mikrobiálne husté spoločenstvá, „microbial mats“, tzv. mikrobiálne rohoţe, sú extrémny
príklad medzifázového vodného prostredia, v ktorom sa nachádza veľký počet mikrobiálnych
skupín, priečne uloţených a tesne stlačených do tenkej vrstvy s biologickou aktivitou. Tieto
skupiny na seba vzájomne pôsobia. Hrúbka rohoţe sa pohybuje v rozmedzí od niekoľkých
milimetrov aţ po centimetre. Sú tieţ vertikálne stratifikované do rôznych vrstiev. Mikrobiálne
rohoţe sú úzko spojené s prostredím, ako sú povrchové planktonické rozhrania horúcich
prameňov, hlbinných prieduchov, hypersalinné jazerá a morské ústia riek.
Fotosyntetická aktivita siníc vytvára v hornej vrstve týchto spoločenstiev kyslíkaté prostredie.
Anaeróbna respirácia bola povaţovaná za striktne anaeróbny proces, avšak v mikrobiálnych
rohoţiach pôsobia v hornej vrstve baktérie redukujúce sulfát oxygénne. Vzhľadom na to, ţe
sa anoxické podmienky vytvárajú v noci, môţe byť časová vzdialenosť medzi oxygénnou
fotosyntézou a anaeróbnou aktivitou. Je tieţ moţné, ţe vysoký dopyt po kyslíku môţe
vytvoriť mikroprostredie, v ktorom je anaeróbna činnosť podporovaná.
Mikrobiálne rohoţe sú jedinečné spoločenstvo, pretoţe vzájomne závislé mikrobiálne zloţky
tvoria jednoznačne rozvrstvené a výrazne farebné plochy. Rohoţe sú často nájdené v
extrémnych prostrediach alebo v prostrediach, kde

podmienky rýchlo kolíšu. Sinice sú

tolerantné organizmy voči extrémnym podmienkam, ako sú vysoké teploty alebo vysoká
salinita vody, a darí sa im v miestach, kde konkurencia iných mikrobiálnych skupín a predácia
je obmedzená.

7.2 Morské prostredie
Morské prostredie patrí medzi jednu z dominantných oblastí na planéte, čo sa týka výskytu
organizmov. Oceány zaberajú aţ 70 % povrchu Zeme a práve tento ich obrovský objem z nich
robí dôleţitú obývanú oblasť. Priemerná hĺbka oceánov je 4000 m, pričom najväčšia hĺbka
oceána je aţ 11000 m. Tieto oblasti sú poväčšine tmavé (s výnimkou bioluminiscencie) a pod
vysokým tlakom. Oceány zahŕňajú rozmanitú diverzitu a ţivotné formy, ktoré sú predmetom
skúmania.
7.2.1 Morské planktonické spoločenstvá
Oceány pozostávajú z rozmanitých mikrobiálnych oblastí. Povrchová voda obsahuje aţ 10 8
mikroorganizmov na 1 ml a tento počet sa postupne s hĺbkou zniţuje. Pobreţné oceány
obsahujú v priemere 10-násobne vyššie počty mikroorganizmov neţ otvorené oceány z
dôvodu terestriálnych ţivín a prístupu uhlíka. Vďaka veľkému úsiliu vedcov poznáme morské
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bakteriálne spoločenstvá, medi ktorými dominujú cyanobaktérie (Prochlorococcus),
alfaproteobaktérie (SAR11) a gamaproteobaktérie.
Morský fytoplanktón celkovo produkuje polovicu kyslíka, ktorý dýchame. Cyanobaktérie,
dominované rodom Prochlorococcus a Synechococcus, predstavujú štvrtinu globálnej
primárnej produkcie. Ich stavba pozostáva z malých, okrúhlych buniek, ktoré sú morfologicky
relatívne nepopísateľné. Synechococcus má tendenciu vyskytovať sa v pobreţných regiónoch,
zatiaľ čo Prochlorococcus obýva široké oligotrofné povrchové vody v strede oceánov. Tieto
dva rody sa kultivujú v laboratóriach, pričom štúdie sú zamerané na fyziologické procesy
vrátane distribúcie a diverzity. Tieto rody cyanobaktérií zohrávajú významnú úlohu
v mikrobiálnej rozmanitosti vo fyziológii a ekológii kultivovateľných a divokých populácií.
Iné, taktieţ dôleţité cyanobaktérie zahŕňajú rody, ktoré fixujú dusík, ide o Trichodesmium,
Crocosphaera a Anabaena. Predpokladá sa, ţe Trichodesmium je zodpovedný za fixáciu
polovice globálného morského dusíka. Ako vo všetkých ostatných obývaných oblastiach, aj
v oceánoch musí byť plynný dusík fixovaný na amoniak, aby bol biologicky dostupný.
Existuje viacero heterotrofných morských fixátorov dusíka, avšak cyanobaktérie sa povaţujú
za skupinu, ktorá vykonáva drvivú väčšinu fixácie morského dusíka. Fytoplanktón
pozostávajúci z eukaryotických buniek je zodpovedný za zhruba polovicu morskej
primárnej produkcie, teda za štvrtinu primárnej produkcie na planéte. Eukaryotické
organizmy patria medzi jedny z najkrajších mikroorganizmov. Pozoruhodné morfológie
disponujú tvorbou

pevných vonkajších povrchov so zloţitými vzormi. Okrem toho sú

zodpovedné aj za periodickú bioluminiscenciu, ktorú moţno pozorovať v noci na povrchu
vôd. Dôleţité skupiny zahŕňajú coccolithophores a dinoflagellates. Tieto druhy pozostávajú
zväčša z jednej bunky alebo tvoria dlhé reťazce. Coccolithopores sú hlavnou skupinou
eukaryotických fytoplanktónov, ktorých povrch pokrýva tzv. doštička pozostávajúca z
uhličitanu vápenatého. Bunky sú malé, ale patria medzi významných primárnych
producentov. Dôleţitú skupinu eukaryotických fytoplanktónov predstavujú aj dinoflagellates.
Táto rozmanitá skupina zahŕňa druhy, ktoré nie sú schopné fotosyntetizovať (ţijú
heterotrofným spôsobom ţivota), tak ako aj druhy ţijúce v symbióze s morským prostredím,
ako sú koraly. Za väčšinu planktonickej bioluminiscencie sú zodpovedné práve
dinoflagellates. Hustota a spoločenstvá fytoplanktónov sa kolíšu v závislosti od sezóny
a podmienok. Riasy sa objavujú a rýchlo sa mnoţia práve vtedy, keď je voda eutrofická, teplá
a pokojná. Riasy (algae bloom) sú súčasťou ročnej cirkulácie viacerých jazier a oceánov.
Avšak extrémy majú dopad na kvalitu vody viacerými spôsobmi. Môţu vytvárať nepríjemné
podmienky pre rekreačné aktvity (plavba na člne, plávanie) kvôli tvorbe zápachu a slizu.
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V najhorších prípadoch sú schopné produkovať toxíny vedúce k tvorbe červených pobreţných
prílivov. Oblasť Floridy je známa masívnym uhýnom rýb a respiračnými ochoreniami ľudí.
Pôvodcom týchto ochorení je Karenia brevis, ktorá patrí medzi vysokotoxické riasy.
Existuje viacero ubikvitných heterotrofných mikroorganizmov, ktoré sú analogické
s hlavnými fotoautotrofnými druhmi Prochlorococcus a Synechococcus. Najdôleţitejším
mikróbom je alfaproteobaktéria SAR11, Pelagibacter ubique. Táto baktéria bola objavená
v roku 1990, avšak kultivovaná bola aţ v roku 2002, kedy sa začalo štúdium jej fyziológie.
Pozoruhodne jedna tretina všetkých bakteriálnych buniek v oceánoch pochádza zo SAR. Tieto
druhy sa vyskytujú v plytkých aj hlbokých vodách. Genóm druhov SAR11 umoţňuje
preţívanie a reprodukciu aj pri veľmi nízkych koncentráciach ţivín. Okrem toho sa
diverzifikujú do viacerých ekotypov špecializovaných na určitú oblasť, napríklad ako
Prochlorococcus. Schopnosť preţívať aj v takýchto podmienkach môţe byť aj vďaka tomu,
ţe si dopĺňajú zásoby energie v prípade potreby fototrofiou, niektorí zástupcovia majú
schopnosť fotoheterotrofie. Existuje v oceánoch rad ďalších významných heterotrofných
zástupcov, ako deltaproteobaktérie, preferujúce hlbšie vody a Euryarchaeota, ktoré sa zdajú
byť dôleţitými druhmi povrchových spoločenstiev. Preferujú fotoheterotrofný spôsob ţivota
cez proteorodopsín s ich uhlíkovými substrátmi. Medzi ďalšie morské heterotrofné organizmy
patria protozoa, ako flagellates, vírusy a mikroskopické huby. Heterotrofné organizmy môţu
byť taktieţ v úlohe aktívnych predátorov. Predpokladá sa, ţe práve protozoa a vírusy sú
zodpovedné za bakteriálny polkles.
Vírusy sú dôleţitou zloţkou ekosystému a patria medzi najhojnejších zástupcov na planéte
(aţ 1031 na Zemi), čo prevyšuje počtom baktérie. Ak by sa spojil jeden koniec vírusov
s druhým, dosiahla by sa vzdialenosť 108 svetelných rokov, čím by vznikol objem 75
miliónov veľrýb. Takéto astronomické čísla vedú k špekuláciám, ţe vírusy reprezentujú
nepreskúmaný

genetický

rezervoár

na

Zemi.

Existenca

vírusov

v oceánoch

sa

nepredpokladala aţ do roku 1989, kedy štúdie morskej vody boli analyzované predovšetkým
mikroskopickými technikami, a to najmä pouţitím elektrónového mikroskopu. Dnes sú
morské vírusy pravdepodobne najviac študovanými environmentálnymi vírusmi, ktoré hrajú
dôleţitú úlohu v morskom ekosystéme. Vírusy infikujú mikroorganizmy, vedúc k lýze buniek
aţ nakoniec k smrti, horizontálnym génovým transferom ako aj modulovaním hostiteľského
metabolizmu. Navyše sú schopné meniť biogeochémiu. Vírusy, ktoré infikujú fytoplanktóny
sú taktieţ dôleţité v kolobehu ţivín. Lýza primárnej produkcie fytoplanktónov podporuje
tvorbu sekundárnej produkcie. Vírusy dokáţu infikovať aj väčšie zvieratá, napríklad ryby,
kraby, čím spôsobujú značné ekonomické straty pre rybársky priemysel. Vírusy môţu
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obsahovať hostiteľské gény, ktoré podliehajú expresii počas infekcie buniek na metabolicky
preprogramované infikované bunky s cieľom zvýšenia produkcie vírusu. Najprekvapivejším
objavom tohto mechanizmu je schopnosť vírusov cyanobaktérií niesť hostiteľské gény pre
fotosyntézu. K expresii týchto génov dochádza počas infekcie, čím sú infikované bunky
schopné dlhšej fotosyntézy a produkcie energie. Významná časť fotosyntézy morských siníc
je v skutočnosti vykonávaná fágovo kódovanými fotosyntetickými proteínmi. Tieto objavy
demonštrujú centrálnu úlohu vírusov v ekológii a evolúcii.
7.2.2 Morské bentické spoločenstvá
Bentické prostredia sú oblasti s vysokým redoxným gradientom a hojnou mikronikou. Dno
oceána poskytuje rozmanité prostredie, ktoré môţe byť rozdelené do mäkkých dnových
sedimentov, tvrdého skalnatého dna oceánskej kôry a hydrotermálnymi časťami. Existuje aj
počet ďalších pozoruhodných, no menej osídlených bentických oblastí, ktorých mikrobiálne
spoločenstvá

sú

predmetom

skúmania.

Symbióza

medzi

mikroorganizmami

a makroorganizmami je charakteristickou črtou týchto systémov.
Dno oceána je miesto, kde sa nachádzajú tzv. morský sneh (klesajúce organické substráty)
a väčšie mŕtve organizmy. Tieto organické látky sú dôleţitým zdrojom ţivín pre heterotrofné
morské mikroorganizmy. Na morskom dne zostávajú teploty a ďalšie fyzikálno-chemické
podmienky po celý rok konštantné. Rýchlosť rozkladu obvykle klesá s hĺbkou, rovnako ako aj
mnoţstvo organických látok dosahujúc dno oceánov sa zniţuje. Súčasne sa aj počet buniek
v povrchových sedimentov zniţuje s hĺbkou ku dnu oceánov. Gamaproteobaktérie predstavujú
v priemere 25 % z bentických bakteriálnych spoločenstiev, zatiaľ čo deltaproteobaktérie sú
druhým najviac zastúpeným kmeňom, tvoriac 16 %. Tieto skupiny spolu s troma ďalšími
kmeňmi, ako Planctomycetales, Actinobacteria a Acidobacteria, obsahujú chemoautotrofných
a anaeróbnych zástupcov ako aj mikroaerofilných heterotrofov. Pobreţné sedimenty sú
typické pre rody Clostridium a Bacillus, hlboké morské sedimenty sú prostredím pre
Acidobacteria. Ďalšie výskumy odhaľujú zástupcov Archae a Eukarya, Crenarchaeota
a Euryarchaeota (sedimenty).
Väčšina morského dna je tvorená bazaltovou kôrou, ktorá sa povaţuje sa najväčšie
potenciálne prostredie pre organizmy na Zemi. Výskumy posledných desaťročí poukazujú na
skutočnosť, ţe chemolitotrofné mikroorganizmy (autotrofy), čo znamená, ţe fixujú uhlík,
,,chemo“ vyuţívajú chemickú energiu a ,,lithos“ chemická energia pochádza z kameňov, sú
bohaté, rozmanité a aktívne práve v bazaltovej kôre. Fyziológia týchto buniek nie je
jednoznačne objasnená, čo sa však vie je, ţe bude pravdepodobne rôznorodejšia vzhľadom na
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mikroorganizmy, ktoré ţijú v hlbokých alebo povrchových vodách. Chemolitoautotrofia sa
javí byť významným ţivotným štýlom, ktorý prebieha prostredníctvom mechanizmov
zahŕňajúcich oxidáciu ţeleza, síry a mangánu. Ešte predtým, ako v posledných desaťročiach
objavili toto prostredie, počet mikroorganizmov na dne oceánov sa odhadoval na 10–30 %
z celkovej biomasy na Zemi.

7.3 Sladkovovodné prostredie
Sladkovodné prostredia (pramene, rieky, potoky a jazerá) nie sú priamo ovplyvňované
morskými vodami. Veda, ktorá sa zaoberá štúdiom vnútrozemských vodných plôch
(sladkovodných

ekosystémov)

sa

nazýva

limnológia

a štúdiom

mikroorganizmov

v sladkovodných prostrediach sa zaoberá mikrolimnológia. Sladkovodný ekosystém sa delí na
tečúce vody (pramene, potoky, rieky) a stojaté vody (jazerá, rybníky, močiare). Odlišujú sa
fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, prítomnými mikroorganizmami a ich aktivitami.
Zaujímavé je, ţe mikrobiálne druhy, ktoré sa vyskytujú v jazerách, napríklad v Egypte nie sú
identické s tými, ktoré sa nachádzajú v severovýchodnej Amerike.
Pramene formujú akúkoľvek podzemnú vodu zemského povrchu. Mikroorganizmy, špeciálne
baktérie a riasy, sú často jediné, ktoré obývajú tento ekosystém. Počet fotosyntetických
baktérií a rias sa pohybuje od 102 aţ 108 mikroorganizmov na ml. Títo primárni producenti sú
prítomní vo vysokých počtoch (106 aţ 109 mikroorganizmov na ml) pozdĺţ plytkých okrajov
prameňov a v najvyššie počty je moţné nájsť na miestach s kamenným povrchom, kde je
dostatočne dostupný svetelný zdroj a anorganické látky. Heterotrofné druhy sú v týchto
tokoch zastúpené v niţších počtoch (101 aţ 106 mikroorganizmov na ml), pretoţe rozpustená
organická hmota, t.j. DOM je nízky. Mikroorganizmy ţijú, zomierajú a fotosyntetické druhy
takto poskytujú čiastočný organický materiál heterotrofnej populácii. Avšak najväčšie
mnoţstvo DOM bolo nájdené na povrchu sladkých vôd, ktorá pochádza z okolitých
podzemných zdrojov, rastlinných exsudátov, odumretých rastlín, ţivočíchov ako aj
mikroorganizmov. Odtiaľ je rôznymi mechanizmami transportovaný do vodného prostredia.
Pramene sa všeobecne vyznačujú veľmi nízkou koncentráciou DOM a taktieţ veľmi nízkym
počtom heterotrofných mikroorganizmov, pričom pri svojom zdroji sú počty a koncentrácie
veľmi nízke. Počet sa zvyšuje pohybom prameňov smerom od zdroja a hromadením
podzemného organického materiálu a mikrobiálnej biomasy. Pramene prúdia zo svojho
podpovrchového zdroja, zlučujú sa s ďalšimi vodnými zdrojmi a formujú potoky a rieky,
ktoré vytvárajú iné väčšie vodné telesá ako jazerá a moria. V potokoch ţijú komunity
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primárnych producentov, konkrétne na miestach, kde penetruje svetlo aţ na dno.
Fotosyntetické baktérie sa vyskytujú v počte 1 aţ 108 mikroorganizmov na ml. Sú prichytené,
vytvárajú biofilmy, pretoţe prúdia vo vodnom stĺpci. Ďalej sa v nich môţe vyskytovať
fytoplanktón (voľne ţijúci), ale vzhľadom k tomu, ţe voda sa neustále pohybuje, nie je
priestorovo stabilnou populáciou. Potoky sa postupne zväčšujú, čo spôsobuje akumuláciu
DOM z povrchových tokov a sedimentov. Zvyšená hodnota DOM zamedzí prieniku svetla
a v takom prípade sú obmedzené aj počty fotoautotrofných mikroorganizmov. V potokoch
a riekach sa koncentrácia heterotrofných druhov pohybuje od 104 aţ 109 mikroorganizmov na
ml, dôsledkom toho je aj zvyšovanie DOM. Vo vačšine prípadov sú tieto toky dobre
prevzdušnené, čo znamená, ţe mikrobiálne spoločenstvá, ktoré tu ţijú sú prevaţne aeróbne
alebo fakultatívne anaeróbne. Jedinou skutočne stabilnou populáciou vo vodných habitátoch
(potoky, rieky) sú mikroorganizmy tvoriace biofilm a bentos.
Jazerá sú najkomplexnejšie sladkovodné ekosystémy. Siahajú od malých rybníkov aţ po
rozľahlé jazerá, ktoré vytvárajú svoj vlastný profil. Napríklad, Bajkalské jazero v Rusku je
najhlbším jazerom planéty (rovnako aj jazerá v USA) a súčasne tvorí okolo 1/5
nezamrznutého povrchu sladkých vôd na svete. V jazerách neprúdi voda, majú však prítok
a odtok a jedinečné zloţenie chemických prvkov. Môţu formovať extrémne ekosystémy,
napríklad slané jazerá, ktoré sú bohaté na MgSO4, jazerá bohaté na Na2B4O7 a alkalické jazerá
bohaté na NaHCO3. Mikroorganizmy a ich interakcie sú komplexné a rôznorodé, ale závisia
od habitátu. Primárni a sekundárni producenti interagujú dynamicky. Vysoká koncentrácia
primárnych producentov, najmä riasy a cyanobaktérie, je v plytkej, pobreţnej vode.
Mikroorganizmy, ktoré sa prichytávajú sú hlavne filamentózne, vláknité a epifytické riasy. V
jazerách centrálne umiestnených dominuje fytoplanktón, ktorý sa delí podľa toho, akú
absorbuje vlnovú dĺţku a mnoţstvo svetla, ktoré preniká do istej hĺbky. Špeciálnu niku má
zelená sírna baktéria, Chlorobium, ktorá je fototrofná. Absorbuje svetlo vo väčšej vlnovej
dĺţke neţ iné fototrofné organizmy, čo je dôsledkom jej ţivota vo väčších hĺbkach. Ide
o anaeróbne mikroorganizmy, ktoré vyuţívajú pri fotosyntéze H2S. Tým pádom majú výhodu
pri budovaní niky niţšie vo vodnom stĺpci alebo dokonca v sedimentoch, do ktorých preniká
veľmi málo svetla, kyslík môţe byť prítomný alebo môţe byť nahradený sulfátom. Na druhej
strane je v jazerách dostatočné mnoţstvo heterotrofných mikroorganizmov, pričom ich počet
závisí od hĺbky jazera. V oblastiach, v ktorých je veľké mnoţstvo ţivín a organického
materiálu, je zároveň aj veľké mnoţstvo heterotrofných mikroorganizmov. V oligotrofných
jazerách je vyššie mnoţstvo primárnych producentov (4 aţ 20-krát), ako v eutrofických
jazerách. V oligotrofných jazerách sa sekundárna produkcia priamo spája s primárnou
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produkciou a sekundárna produkcia vo fotickej (svetelnej) zóne je 20–30 % z primárnej
produkcie. Eutrofické jazerá majú vyššiu rýchlosť sekundárnej produkcie (pribliţne 3 aţ 80krát) v porovnaní s oligotrofnými jazerami. V sladkovodných ekosystémoch sa vyskytujú
okrem baktérii a rias aj mikroskopické huby, protozoa a vírusy, ktoré interagujú a prispievajú
k fungovaniu potravinových reťazcov. Mikromycéty plnia úlohu parazitov plaktonických rias,
bránia premnoţeniu a prispievajú k prenikaniu svetla ďalej do vodného stĺpca. Iné vláknité
huby kolonizujú povrchy, často formujú „trávniky“ alebo môţu byť predátormi. Napríklad
Zoophagus insidian je prichytený k vláknitým zeleným riasam v riekach a jazerách. Protozoa
a vírusy sú predátormi vodných mikroorganizmov, avšak ich je o niečo menej neţ vírusov. Sú
schopné ovplyvniť prítomné mnoţstvo baktérii a rias vo vode, nakoľko protozoa sú schopné
skonzumovať 100 baktérií a rias za deň. Vírusy taktieţ môţu byť v sladkovodných
ekosystémoch bohato zastúpené. Počet vírusov je dvakrát väčší neţ počet baktérií. Morské
vírusy a sladkovodné vírusy majú odlišných hostiteľov, vrátane mikróbov, mikrorias, prvokov
a väčších organizmov. Vírusy môţu spôsobiť eradikáciu baktérií (20–60 %) s čím je spojené
uvoľnenie DOM sekundárnej produkcie.

7.4 Ostatné vodné environmenty
Brakické vody je termín, ktorý sa vzťahuje na druh vody, ktorej salinita je medzi sladkou
a morskou vodou. Často sa jedná o prechodné oblasti, v ktorých je voda zmiešaná, napríklad
ide o miesto, v ktorom sa rieka vlieva do mora, tzv. ústie. Tieto oblasti sú veľmi variabilné.
Obsah solí sa môţe veľmi rýchlo meniť v krátkom čase (v rozsahu 10–32 %) a v priebehu
dňa, v dôsledku prílivu a odlivu. Sezónny nárast sladkej vody je spôsobený daţďami, topením
snehu, pričom sa salinita zniţuje. Mikroorganizmy obývajúce tento ekosystém musia byť
adaptované na zmeny v salinite. Primárna produkcia je veľmi nízka. V týchto oblastiach je
slabá penetrácia svetla ako výsledok turbidity, ktorá nastane zo suspendovaného organického
materiálu pri prítoku a pri zmiešaní vôd. Heterotrofia a sekundárna produkcia sú vysoké.
Primárna a sekundárna produkcia sú v tomto ekosystéme oddelené, pretoţe veľké mnoţstvo
organického uhlíka pochádza z podzemného odtoku a riečneho prítoku. Prísun ţivín môţe byť
veľmi vysoký a vo viacerých prípadoch sa brakické vody môţu stať anoxickými počas celého
roka.
Veľmi slané prostredia zahŕňajú pobreţné lagúny, slané a alkalické jazerá, solivar (veľmi
slaný rybník na produkciu solí vytvorený človekom), hlbinnú soľnú plochu (vytvorená
z rozpustenia solí pohybom morských dosiek tektonickej aktivity) ako aj soľné kanále
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v zamrznutých moriach. Tento ekosystém má vyššiu salinitu ako morské prostredie (35 %).
Pri izbovej teplote je saturácia sladkej vody s obsahom NaCl pribliţne 270 %. Medzi
najslanšie vodné habitaty na Zemi patria veľmi slané jazerá McMurdo na Antarktíde, v
ktorých je salinita pribliţne 440 %. Tento ekosystém je povaţovaný za extrémny, pretoţe
bunky s normálnou fyziológiou nedokáţu odolať tak silnej koncentrácii solí. Gradient salinity
zvnútra bunky smerom von spôsobí, ţe sa bunka rýchlo vysušuje a stráca vodu. Halofily sú
typom extrémofilov adaptovaných na slané prostredie, ktoré vlastnia mechanizmy pre
akumuláciu a produkciu netoxických látok. Vnútro bunky musí byť izoosmotické s vonkajším
prostredím. Proteíny sú špeciálne modifikované a slúţia im na ochranu pred denaturáciou
v tomto prostredí. Mikroorganizmy ţijúce v slanom ekosystéme majú vyvinuté špeciálne
pigmenty, ktoré im poskytujú ochranu voči svetlu a UV ţiareniu a tým zabraňujú poškodeniu
DNA a reparačných sytémov. Mikrobiálne pigmenty (karotenoidy, bakteriorodopsín) na
plytších, slaných miestach dávajú ruţovú alebo oranţovú farbu. Existuje relatívne málo
eukaryotických halofilných mikroorganizmov a nadbytok je zo skupiny archaea. Jedným
z najpozoruhodnejších halofilných organizmov je ubikvitárny rod Haloquadratum. Extrémne
podmienky tohto prostredia spôsobili menšiu diverzitu mikroorganizmov. Existuje veľmi
málo druhov, ktoré sú schopné preţiť v tomto prosredí. Halofily sú zväčša hlavným
predmetom štúdia astrobiológov, ktorý tieţ skúmajú podmienky na Marse (mnoţstvo solí v
zostatkových vodách, UV ţiarenie).
Ekosytém podzemnej vody je v podpovrchovej zóne. Zahŕňa plytké aj hlboké vody. Tento
habitát je obývaný len mikroorganizmami a dominantnou skupinou sú baktérie. Aktivita
mikroorganizmov je nízka a klesá priamoúmerne s hĺbkou. Viaceré podpovrchové vody môţu
byť zaradené aj medzi extrémne ekosystémy pre nedostatok ţivín.
Mokrade sú rozmanitým a výnamným vodným ekosystémom, v ktorom sú soli pravidelne
a sezónne saturované spolu s vodou (morskou, brakickou, sladkou). Nachádzajú sa v nich
rastliny ako aj mikroorganizmy. Medzi morské močiare sa zahŕňajú mangrovy, ktoré
poskytujú ochranu larvám rýb. Brakické mokrade zahŕňajú ústia riek, ktoré môţu pôsobiť ako
masívne filtračné sytémy na zníţenie celkového uhlíka a ţivín v pobreţných vodách.
V súvislosti s týmto sú mokrade vytvorené činnosťou človeka ako súčasť čistenia odpadových
vôd. Sladkovodné mokrade sú najväčším prírodným zdrojom silného skleníkového plynu
(metánu) v atmosfére. Patria medzi ne rašeliniská, zásobáreň uhlíka v pôde (˃ 30 %), ktorý sa
môţe uvoľniť do atmosféry a spôsobiť tak váţne poškodenia.
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7.5 Ekológia a hydrobiológia mikroorganizmov
V taxonómii sú často pouţívané niektoré ekologické a hydrobiologické termíny a pojmy,
ktoré sú ďalej v texte definované. Ekosystém je tvorený abiotickou a biotickou zloţkou.
Abiotická zloţka, t.j. zloţka neţivej prírody, je charakterizovaná súborom fyzikálnych a
chemických faktorov, pričom biotická zloţka, t.j. organizmy, je charakterizovaná vzájomnými
vzťahmi medzi nimi. Organizmus obýva v prírode určitý biotop, t.j. ţivotný priestor, súbor
organizmov v tomto priestore je nazývaný biocenózou, ktorá sa neustále vyvíja
(bakteriocenóza, fytocenóza a zoocenóza). Vývoj závisí od fyzikálnych a chemických
abiotických faktorov daný ekologickou valenciou. Organizmy úzko špecializované na
podmienky sa označujú predponou steno-, organizmy s vysokou rezistenciou predponou eury, organizmus vyhýbajúci sa určitému faktoru je označovaný koncovkou -fóbny, organizmus
vyhľadávajúci určitý faktor je -filný. Z ekologického hľadiska sa biotická zloţka ţivotného
prostredia člení na tri skupiny organizmov podľa spôsobu ich výţivy, t.j. na deštruenty,
producenty a konzumenty.
Deštruenti (vírusy, baktérie, huby) rozkladajú potravu exoenzýmami na nízkomolekulárny
substrát difundujúci cez bunkovú membránu dovnútra bunky, kde je rozklad ukončený
endoenzýmami a medziprodukty rozkladu sú zainkorporované do biomasy organizmu. Po
biochemickej stránke sa jedná o chemoorganotrofné organizmy, t.j. organizmy, ktorých
zdrojom energie a ţivín sú organické látky. Organizmy, ktorých zdrojom výţivy sú
anorganické látky sa označujú ako producenty. Z anorganických látok sú schopné tieto
organizmy syntetizovať organické látky. V prípade vyuţitia svetelného ţiarenia, ako zdroja
energie, je syntéza označovaná ako fotsyntéza (činnosť asimilačného pigmentu, chlorofylu,
obsiahnutého v chloroplastoch). Spolu s organickými látkami vzniká aj kyslík. Zástupcovia sú
mikroskopicky pozorovateľné sinice a riasy, makrofyty, t.j. vyššie rastliny (lišajníky,
machorasty, kapraďorasty, semenné rastliny) a niektoré druhy fotolitotrofných (zdroj uhlíka je
oxid uhličitý) a fotoorganotrofných baktérií (zdrojom uhlíka sú organické zlúčeniny). Za
nepriaznivých podmienok prechádzajú fotolitotrofné organizmy na mixotrofnú výţivu, pri
ktorej si nedostatok anorganických látok dopĺňajú organickými látkami alebo vitamínmi
(mäsoţravé rastliny, acetátové bičíkovce rodu Chlorogonium syntetizujúce acetát namiesto
oxidu uhličitého). Fotosyntetizujúce baktérie nevyuţívajú pri syntéze vodu ako donor
elektrónov, ale napríklad sulfán, čo znamená, ţe neuvoľňujú kyslík do okolitého prostredia.
Ďalej neobsahujú chlorofyl, ale bakteriochlorofyl. Baktérie sú ďalej typické schopnosťou tzv.
chemosyntézy (t.j. zdrojom energie sú prebiehajúce anorganické reakcie týkajúce sa ţeleza,

157

mangánua síry), charakteristické pre fotolitotrofné, fotoorganotrofné a chemolitotrofné
organizmy. Väčšina zástupcov jednobunkových (Protozoa) a mnohobunkových (Metazoa)
organizmov je charakterizovaná ako organotrofné organizmy. Ide o tzv. konzumenty, ktorých
zdrojom výţivy sú organické látky spracované vnútri organizmov endoenzýmami a sú vyuţité
pre vlastný metabolizmus organizmu. Podľa postavenia konzumentov v potravovom reťazci
(typ potravy) sa rozlišujú konzumenti prvého, druhého, tretieho, štvrtého a vyššieho rádu.
Ekofyziologické faktory rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vytváranie biocenózy.
Vertikálna stratifikácia abiotických faktorov má vplyv na osídlenie biotopu. Výskyt
organizmov je daný charakterom biotopu a ročným obdobím, tzv. sezónna dynamika druhov.
Z hľadiska obývaného biotopu, t.j. stojatých alebo tečúcich vôd, je moţné spoločenstvá
organizmov rozlíšiť na planktonické, perifytónne a bentické organizmy. Planktonické
organizmy osídľujú voľnú vodu, vznášajú sa pasívne alebo sa pohybujú pomocou bičíkov a
bŕv (fytoplanktón, zooplanktón, bakterioplanktón). Spoločenstvo planktónu je moţné ďalej z
hľadiska veľkosti rozdeliť do niekoľkých skupín, a to na sieťový planktón, t.j. makroplanktón
a mezoplanktón (niekoľko mm do 1 cm), mikroplanktón (20 aţ 200 µm), nanoplanktón (2 aţ
20 µm), pikoplanktón (0,2 aţ 2 µm), femtoplanktón (0,02 aţ 0,2 µm). Perifytónne organizmy
tvoria nárasty na ponorených rastlinách, kameňoch a iných substrátoch. Bentické organizmy
obývajú dno. Medzi fytoplanktón patria najmä zástupcovia bičíkovcov – chrysomonády,
kryptomonád, obrneniek (panciernatky) a zelených bičíkovcov. Zvláštnu skupinu predstavujú
sinice tvoriace vo vrchných vrstvách vody vo vegetačnom období tzv. vodný kvet.
Zooplanktón tvoria drobné prvoky, kôrovce a virníky. Prevaţná väčšina rozsievok patrí do
skupiny perifytónnych a bentických organizmov, ďalej ide o vláknité zelené riasy.
7.5.1 Systematický prehľad
Deštruenti pozostávajú zo skupiny baktérií (grampozitívne a gramnegatívne) a mikromycét
(huby, plesne). Producentov tvorí skupina mikrophyta, t.j. niţšie rastliny (sinice, riasy) a
makrophyta, t.j. vyššie rastliny (lišajníky, machorasty, kapraďorasty, semenné rastliny).
Konzumenty pozostávajú z

protozoa, t.j. prvoky, jednobunkové organizmy (bičíkovce,

meňavky, nálevníky) a metazoa, t.j. mnohobunkové organizmy (napr. huby – ţivočíšne, hlísty
– virníky, mäkkýše).
Rozdelenie baktérií na gramnegatívne a grampozitívne baktérie je zaloţené na farbení ich
buniek anilínovými farbivami (kryštálová violeť a safranín) štandardnou metódou podľa
Grama. V texte uvedené skupiny baktérií majú pre človeka hygienický a mikrobiologický
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význam v nadväznosti na hygienické zabezpečenie vody a potravy alebo sa vzťahujú na
biogeochemický cyklus niektorých prvkov.
Fototrofné baktérie sú charakteristické svojou schopnosťou fotosyntetickej asimilácie na
svetle za prítomnosti donorov vodíka a za striktne anaeróbnych podmienok, vyskytujú sa v
povrchových vodách. Fototrofný rast závisí na prítomnosti organického substrátu, ktorý je
buď asimilovaný alebo slúţi ako donor elektrónov. Charakteristickými zástupcami (obrázok
11) je čeľaď Rhodospirillaceae, t.j. purpurové bezsírne baktérie rodu Rhodospirillum (R.
rubrum) a Rhodopseudomonas (R. palustris), čeľaď Chromatiaceae, t.j. purpurové sírne
baktérie ukladajúce ako zásobnú látku síru v podobe kvapôčok rodu Chromatium (C. okenii),
Thiosarcina (T. rosea), Thiopedia (T. rosea), Amoebobacter (A. granula) a Thiospirillum (T.
sanguineum) obsahujúce karotenoidy a čeľaď Chlorobiaceae, t.j. zelené sírne baktérie rodu
Chlorobium (C. limicola) obsahujúca bakteriochlorofyl-c,d a za prítomnosti sulfánu v
prostredí hromadiacu síru.

Obrázok 11 Fototrofné baktérie; 1 – Rhodospirillum rubrum, 2 – Rhodopseudomonas
palustris, 3 – Chromatium okenii, 4 – Thiopedia rosea, 5 – Chlorobium limicola Thiopedia
rosea, 6 – Amoebobacter granula, 7 – Thiospirillum sanguineum, 8 – Thiosarcina rosea
Medzi kĺzajúce baktérie (obrázok 12) patrí skupina mikroorganizmov pohybujúcich sa po
pevnom podklade či povrchovej blanke vody tzv. kĺzaním. Zástupcom tejto skupiny baktérií
je rod Beggiatoa (čeľaď Beggiatoaceae), morfologicky podobný siniciam rodu Oscillatoria.
Typickým znakom je oxidácia sulfánu a akumulácia elementárnej síry v pošvách, pri vláknach
nie sú zreteľné prepáţky. Beţnými druhmi sú B. alba, B. minima. Ďalším rodom kĺzajúcich
baktérií je Thionema (T. vaginatum) vytvárajúca vlákna podobné rodu Beggiatoa. Vlákna
tohto rodu sa od spodnej časti smerom nahor rozširujú a pošvy sú pokryté detritom. Rody
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Thiothrix (T. nivea), Leucothrix (L. mucor) z čeľade Leucothrichaceae majú na bazálnom
konci vlákna terčík, ktorý slúţi k prichyteniu sa k pevnému podkladu.

Obrázok 12 Kĺzajúce baktérie; 1 – Beggiatoa minima, 2 - Beggiatoa alba, 3 – Thiothrix
nivea, 4 – Thionema vaginatum, 5 – Leucothrix mucor
Pošvaté baktérie (obrázok 13) sú bezfarebné organizmy, pripomínajúce sinice. Slizovité
pošvy môţu byť inkrustované zlúčeninami ţeleza či mangánu. Charakteristické sú tvorbou
dlhých mnohobunkových vlákien, ktoré sú uzavreté do tesne priliehajúcich obalov. Vyskytujú
sa v povrchových vodách a v prúdiacich tokoch. Príkladom tejto skupiny baktérií sú druhy
Sphaerotilus natans, Clonothrix fusca, Crenothrix polyspora, Leptothrix ochracea, L.
discophora.

Obrázok 13 Pošvaté baktérie; 1 – Sphaerotilus natans, 2 – Clonothrix fusca, 3 – Crenothrix
polyspora, 4a – Leptothrix pseudoochracea, 4b – Leptothrix ochracea, 5 – Leptothrix
discophora
Baktérie rozmnoţujúce sa pučaním (obrázok 14) tvoria skupinu baktérií vytvárajúcich
extracelulárne výbeţky s najbeţnejším rodom Gallionella (G. minor) nachádzajúca sa v
ţelezitých vodách a rodom Planctomyces (P. bekefii) tvoriacim stopky a kolónie. Spirochéty
(obrázok 4) alebo tenké ohybné bunky s osovým vláknom v bunkovej stene a pohybujúce sa
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otáčaním okolo vlastnej osi. Tieto baktérie nemajú bičíky, ale tzv. fibrily slúţiace k pohybu.
Zástupcovia sú väčšinou syprofytickými a parazitickými druhmi. Príkladom je rod
Spirochaeta (S. plicatilis). Z patogénnych druhov ide najmä o Treponema pallidum a Borrelia
recurentis. Spirily a zakrivené baktérie (obrázok 14) zahŕňajú paličkovité mikroorganizmy
esovito stočené so zaoblenými koncami, pohybujúce sa pomocou bičíkov. Patria sem aj
parazitické druhy. Zástupcom je rod Spirillum (S. undula) z čeľade Spirillaceae.

Obrázok 14 Baktérie rozmnoţujúce sa pučaním, spirochéty a spirily; 1 – Gallionella minor, 2
– Planctomyces bekefii, 3 – Spirochaeta plicatilis, 4 – Spirillum undula
Gramnegatívne aeróbne chemoorganotrofné nefermentujúce paličky a koky (obrázok
15) získavajú energiu aeróbnou respiráciou. Zaraďujú sa do tejto skupiny zástupcovia z
čeľade Pseudomonadaceae (Pseudomonas aeruginosa a P. mallei), Legionellaceae
(Legionella pneumonie), Neisseriaceae (Neisseria gonorrhoae a N. meningitidis). Zástupcovia
z čeľade Azotobacteraceae pripomínajú štruktúrou kvasinky alebo bezfarebné sinice. Mnohé
druhy produkujú hnedý, ruţový alebo zelenomodrý pigment difundujúci do média a fixujú
vzdušný dusík. Najvýznamnejším rodom spomedzi tejto skupiny baktérií je rod Azotobacter
(A. chroococum). Čeľaď Pseudomonadaceae je veľmi rozsiahlou taxonomickou skupinou,
ktorá zahrňuje skupinu baktérií typu zoogloea, napríklad druhy Zoogloea ramigera, Z.
filipendula a Z. uva. Chemolitotrofné baktérie (obrázok 15) získavajú energiu oxidáciou
anorganických látok. Príkladom sú nitrifikačné baktérie rodu Nitrobacter, Nitrococcus a
Nitrosomonas, baktérie oxidujúce síru a zlúčeniny síry, t.j. Thiobacillus denitrificans a T.
thiooxidans, baktérie ukladajúce oxidy ţeleza a mangánu, t.j. rod Siderocapsa (S. treubii) a
Siderococcus oxidujúci uhličitan ţeleznatý alebo mangánatý na hydroxid ţelezitý a
mangánatý, zdrojom uhlíka je oxid uhličitý.
Fakultatívne anaeróbne chemoorganotrofné paličky

získavajú energiu aeróbnou

respiráciou a fermentáciou. Hlavnými zástupcami tejto skupiny mikroorganizmov sú baktérie
z čeľade Enterobacteriaceae, ako pôvodcovia ochorenia tráviaceho ústrojenstva človeka,
brušného týfusu, paratýfusu, alimentárnych intoxikácií (Salmonella), dyzentérií (Shigella) a
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moru (Yersinia pestis). Saprofytnými mikroorganizmami hrubého čreva u človeka sú baktérie
z rodu Escherichia a Enterobacter a pôvodcami ochorenia čriev u človeka sú Vibrio cholerae
a Vibrio parahaemolyticus. Baktérie redukujúce síru a zlúčeniny síry sú striktne
anaeróbne, síru redukujú na sulfán a vyskytujú sa v brakických vodách. Do tejto skupiny sa
zaraďujú zástupcovia rodu Desulfovibrio a Desulfuromonas. Aeróbne a anaeróbne koky,
predstavované rodmi Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus faecalis (črevný
enterokok) a Lactococcus (mliečny streptokok). Pravidelné nesporulujúce paličky, zástupca
tejto skupiny je rod Lactobacillus. Paličky a koky tvoriace endospóry sú veľmi odolné voči
oţiareniu, vyššej teplote a účinku chemických látok. Medzi zástupcov patria Clostridium
botulinum, C. tetani, Bacillus anthracis. Medzi baktérie tvoriace mycélium patria
aktinomycéty tvoriace mycélium zloţené z hýf. Vlákna môţu byť krátke (Acinomyces),
dokonale vyvinuté (Streptomyces), u niektorých druhoch sa rozpadajú na fragmenty
(Nocardia).

Obrázok 15 Gramnegatívne aeróbne paličky a koky, chemolitotrofné baktérie ukladajúce
ţelezo a mangán; 1 – Azotobacter chroococum, 2 – Zoogloea ramigera, 3 – Zoogloea
filipendula, 4 - Zoogloea uva, 5 – Siderocapsa treubii
Staphylococcus aureus je patogénna grampozitívna baktéria, ktorej rezervoárom je človek
(ústa, nos, koţa, ale aj fekálie). Vo vode sa nerozmnoţuje, ale dlho preţíva. Jeho prítomnosť
svedčí o nedostatočnom zdravotnom zabezpečení vody. Spôsobuje koţné vyráţky, hnisavé
ochorenia koţe a podkoţia, očné infekcie, zápal stredného ucha, zápal mozgových blán,
ochorenia dýchacieho a urogenitálneho traktu. Infekcia sa prejavuje 48 hod po kontakte s
vodou. Baktérie sú odolnejšie voči chlórovým preparátom. Pozitívny vplyv na ich rozvoj má
prítomnosť dusíkatých látok, ktoré sa akumulujú v bazénovej vode pri neúčinnej úprave vody,
jej nedostatočnej obmene a pri prekračovaní kapacity kúpaliska.
Pseudomonas aeruginosa je podmienečne patogénna gramnegatívna baktéria, jej výskyt je vo
vode, v pôde i vo vegetácii. Je povaţovaná za dôleţitý indikátor mikrobiologickej kvality
bazénových vôd. Zdrojom kontaminácie bazénov je sám človek, ale aj okolité prostredie
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(prenos z pôdy, prach z ovzdušia). Bazény predstavujú a poskytujú ideálne podmienky pre
rozvoj tohto patogéna z dôvodu teplého a vlhkého prostredia, pouţitých materiálov (plasty),
turbulencii vody a kúpajúcim sa návštevníkom, ktorí do vody v bazéne vnášajú pot, sekréty z
pokoţky a slizníc, šupiny koţe, kozmetické prostriedky na koţi. P. aeruginosa rastie aţ do
teploty 42 °C. Je povaţovaný za najčastejšieho pôvodcu zápalu vonkajšieho zvukovodu a
stredného ucha. Je príčinou folikulitídy (zápal vlasových vačkov), vyráţok, spôsobuje však aj
zápal a infekcie močových ciest, infekcie dýchacieho traktu a zápal očnej rohovky. Existuje aj
moţnosť inhalácie endotoxínov P. aeruginosa a vznik granulomatóznej pneumonitídy
(zápalové ochorenie pľúc) tam, kde sa vytvárajú aerosóly. P. aeruginosa má schopnosť tvoriť
biofilm. Akonáhle sa biofilm jedenkrát vytvorí, je veľmi náročné ho zlikvidovať. Zohráva
významnú úlohu v kolonizácii povrchov vo výrobnom procese balených vôd (upchávanie
potrubia, korózia). Z tohto dôvodu je dobré pouţívať vo výrobe interné materiály s hladkým
povrchom (nerezová oceľ). Umelá hmota môţe okrem ľahšej priľnavosti mikróba byť
zdrojom ţivín. Riziko výskytu P. aeruginosa spočíva predovšetkým v jeho dobrom raste vo
vlhkom prostredí. To umoţňuje ľahkú kontamináciu a rýchle pomnoţenie aj v nutrične
chudobnom prostredí, ktoré balené vody vo všetkých fázach výroby predstavujú. Z tohto
dôvodu by sa balená voda mala správne skladovať v chlade a v tme, pretoţe pri nevhodnom
skladovaní hrozí pomnoţenie neţiaducej mikroflóry a dochádza k zhoršeniu kvality a chuti.
Prítomnosť mikróba v balených vodách je potrebné hodnotiť predovšetkým ako indikátor
kontaminácie z vonkajšieho prostredia. V balenej vode predstavuje P. aeruginosa zdravotné
riziká. Je príčinou koţných vyráţok, zápalu a infekcie močových ciest.
Legionely sú gramnegatívne aeróbne baktérie, vytvárajúce paličky, ktorých výskyt je spojený
s prírodnými vodnými ekosystémami, sladkou aj slanou vodou, vlhkými miestami, ale aj s
vodovodnou sieťou. Sú prirodzenými obyvateľmi všetkých zariadení vyuţívajúcich pri svojej
činnosti vodu. Tieto baktérie preţívajú vo vodných rezervoároch teplej úţitkovej vody a v
rozvodoch vodovodných systémov pri teplote 20 aţ 45 °C. Planktonické formy môţu vytvárať
biofilm na miestach, kde voda stagnuje, t.j. v slepých častiach na gumových a silikónových
tesneniach starých recirkulačných systémov s malou spotrebou vody. Legionely môţu
preţívať v biofilmových spoločenstvách spolu s ďalšími mikrobiálnymi bunkami, prvokmi a
riasami. K virulencii a rezistencii prispieva fakt, ţe sa pomnoţujú vo vodných amébach.
Známy je symbiotický vzťah legionel s voľne ţijúcimi amébami, napríklad Acanthamoeba,
Naegleria, Hartmanella, Vahlkampfia a Echinamoeba. Améby im umoţňujú odolávať
nepriaznivým vonkajším podmienkam, napríklad dezinfekcii, UV ţiareniu. Kolonizácii
legionel napomáha najmä nedostatočné chlórovanie vody a nedodrţiavanie ohrevu teplej
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úţitkovej vody na odporúčanú teplotu 60 °C. Legionely sú všeobecne patogénne
intracelulárne baktérie, pričom u dvadsiatich druhov sa dokázala ich patogenita u človeka. Ich
patogenita súvisí so schopnosťou preţívať ako parazitické organizmy vodných améb.
Parazitizmus, respektíve adaptácia predurčuje legionely aj k ich schopnosti adherovať a
invadovať alveolárne makrofágy. Faktormi virulencie legionel sú proteín vonkajšej
membrány a makrofágový zápalový proteín, bičíky, pilusy a niektoré enzýmy. V patogenéze
legionelóz zohráva dôleţitú úlohu Hsp60 cytotoxín, produkcia hemolyzínu a získavanie a
utilizácia ţeleznatých iónov. Vznik ochorenia týmito baktériami závisí od viacerých faktorov,
jednak zo strany pacientov (stav obranyschopnosti, vek, chronické ochorenia), ale i zo strany
kolonizujúcich legionel vo vodnom prostredí (typy legionel a virulencia, ich asociácia s
amébami), spôsob a dĺţka expozície vodného aerosólu. Človek sa môţe nakaziť vdýchnutím
vodného aerosólu kontaminovaného legionelami, kvapkami menšími ako 5 μm. Infekčnými
zdrojmi sú budovy so zastaranými klimatizačnými jednotkami. Riziko výskytu legionel v
plaveckých bazénoch je nízke, k infekcii môţe dôjsť pri pouţívaní prístrojov so vznikom
bioaerosólu (sprchy, zvlhčovače, hydroterapia, vírivky). Moţná je taktieţ aspirácia, t.j.
vdýchnutie aerosólu zo sliznice v ústnej dutine, ktorá bola kolonizovaná legionelou pri poţití
kontaminovanej vody. Legionely spôsobujú akútne ochorenia, legionelózy (ťaţká forma
zápalu pľúc) alebo Pontiacku horúčku (ochorenie podobné chrípke). Prevencia rizika vzniku
legionelózy je minimalizácia počtu legionel vo vode, rozvodoch a nádrţí, obmedzenie tvorby
infekčných aerosólov, vyhnúť sa stagnácii vody, materiálom a podmienkam, ktoré sťaţujú
dezinfekciu a naopak umoţňujú rozvoj biofilmu.
Cyanobaktérie

(sinice)

sú

jednobunkové

alebo

vláknité

autotrofné

prokaryotické

mikroorganizmy, ktoré patria medzi gramnegatívne baktérie. Obsahujú fotosyntetické
pigmenty, akými sú chlorofyl-a, beta-karotén, xantofyly a fykobilíny. Obsah buniek je
modrozelenej farby, môţe sa vyskytovať aj sivomodrá, olivovozelená alebo ţltozelená farba.
Sinice majú schopnosť chromatickej adaptácie, schopnosť vyuţívať zelenú a červenú časť
spektra zmenou pomeru fotosyntetických pigmentov, čím je im umoţnené osídľovať miesta s
nízkou alebo takmer nulovou svetelnou intenzitou. Fixujú plynný dusík, ktorý redukujú na
amónne soli za prítomnosti enzýmu nitrogenázy (pomocou hrubostenných buniek s
bezfarebným obsahom, tzv. heterocytov). Tieto bunky majú význam pri preţívaní siníc.
Výraznou štruktúrou siníc tvoriacich vodný kvet sú plynové mechúriky, ktoré sa zhlukujú vo
vnútri buniek. Vznik vodného kvetu súvisí s postupujúcou eutrofizáciou a s následnou
produkciou toxínov. Sú známe aj prípady otravy toxínmi z jazier oligotrofného charakteru.
Príkladom siníc vodného kvetu sú rody Microcystis, Anabaena, Nostoc a Aphanizomenon.
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Toxíny siníc označované ako cyanotoxíny sú produktami sekundárneho metabolizmu, nie sú
bunkou siníc priamo vyuţívané. Patria medzi tzv. biologicky aktívne látky, ktoré sú
uvoľňované sinicami do okolitého vodného prostredia, kde svojou prítomnosťou ovplyvňujú
fyzikálne a chemické vlastnosti vody. Medzi najnebezpečnejšie caynotoxíny patria
hepatotoxíny, neurotoxíny (anatoxín-a a mikrocystín) a cytotoxíny. Ďalšími zástupcami siníc
je napríklad rod Merismopedia s doštičkovitými kolóniami a vláknité rody Oscillatoria,
Planktothrix, Phormidium a Arthrospira.
Mikromycéty alebo mikroskopické huby sa vo forme spór a trvalých buniek často vyskytujú
v povrchových, podpovrchových a podzemných vodách. Pri opravárenskom procese ich
prejde veľká časť do vodovodnej siete, kde sa zachytávajú na stenách potrubia v
skorodovaných alebo na zdrsnených plochách. K inaktivácii spór dochádza pouţitím
dezinfekčného prostriedku chlóru v koncentrácii 3 mg/l. Kolonizujúce mikromycéty
ovplyvňujú chuťové aj pachové vlastnosti dodávanej pitnej vody. Mikromycéty tvoria
významnú časť osídlenia odpadových vôd, kde sú prítomné na biologických filtroch či ako
súčasť vločiek aktivovaného kalu. Spolu s baktériami sa zúčastňujú na odbúravaní
organických látok. V opačnom prípade pri premnoţení spôsobujú značné technologické
problémy. Stielka mikromycét je holokarpická, t.j. ţe sa celá mení na rozmnoţovací útvar
(sporangium, gametangium) alebo na odpočívajúcu spóru, alebo eukarpická, t.j. ţe
rozmnoţovacie orgány sú na časti stielky a zostatok stielky slúţi na vegetatívnu funkciu (je
tvorená vláknami, tzv. hýfami) alebo je stielka silne redukovaná na jednu bunku s rizoidmi.
Vlákna mikroskopických húb, t.j. hýfy, sa rozrastajú, vetvia a tvoria mycélium, ktoré môţe
byť coenocytické (bez prepáţok alebo so septami, s prepáţkami). U kvasiniek sa tvorí
pseudomycélium predstavované navzájom spojenými pučiacimi bunkami. Spóry, t.j.
rozmnoţovacie útvary, sú rozmanitej morfológie, farby, veľkosti, nepohlavné alebo pohlavné.
Nepohlavné spóry sú tzv. deuterospóry alebo sporangiospóry. Deuterospóry vznikajú
terminálne alebo laterálne, exogénne alebo endogénne na sporoforoch a nie sú uzatvorené v
sporangiu. Napríklad rozpadom hýf vznikajú oídie, pučaním z hýfy blastospóry. Deuterospóry
sú označované taktieţ termínom konídie. Tie môţu byť podľa veľkosti rozlíšené na
mikrokonídie, ktoré sú jedno- aţ dvojbunkové alebo makrokonídie, ktoré sú viacbunkové.
Sporangiospóry vznikajú vo výtrusnici, t.j. sporangiu. Pohlavné spóry vznikajú splynutím
jadier pohlavných buniek, t.j. gamét tvoriacich sa v gametangiách. Vo vodnom prostredí, t.j.
povrchových a odpadových vodách, sa vyskytujú dve skupiny mikroskopických húb. Prvá
skupina prekonáva celý svoj ţivotný cyklus vo vodnom prostredí. t.j. skupina
Chytridiomycota, Oomycota a vodné hýfomycéty. Druhá skupina je označovaná ako pôdne
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huby, ktoré sa vo vodách vyskytujú vo forme spór, kam sa dostávajú vymývaním z pôdy na
rôznych organických substrátoch.
Chytridiomycota (obrázok 16), ide o druhy, ktoré majú holokarpickú stielku meniacu sa na
reprodukčný orgán alebo odpočívajúcu spóru alebo vegetatívne coenocytické mycélium,
typické pre eukarpickú stielku. Nepohlavne sa rozmnoţujú pomocou jednobunkových spór,
tzv. zoospór alebo pohlavne sa rozmnoţujú splývaním jednobičíkatých iso- alebo anisogamét.
Tieto druhy sú saprofytické ţijúce na rastlinnom alebo ţivočíšnom substráte, ktorý sa uvoľnil
do vody (vetvy, plody, peľové zrná, mŕtvy hmyz) alebo parazitické ţijúce na celej rade rias,
drobných

vodných

a

mikroskopických

ţivočíchoch.

Je

moţné

pozorovať

aj

hyperparazitizmus, t.j. parazitizmus na iných hubách. Oddelenie pozostáva z troch radov,
Chytridiales,

Blastocladiales,

Monoblepharidales.

Rad

Chytridiales

je

zastúpený

parazitijúcimi druhmi (vodné organizmy, t.j. riasy, vodné plesne, ţivočíchy a vyššie rastliny)
alebo saprofyticky ţijúcimi druhmi, ktorých stielka je jednoduchá a netvorí hýfy. Príkladom
sú rody Olpidium (O. immersum, parazit riasy rodu Micrasterias), Micromyces (M. cristata,
parazit riasy rodu Hyalotheca), Chytridium (C. versatile, parazit na rozsievke rodu Melosira).
Rad Blastocladiales zahŕňa rody ţijúce saprofyticky na rastlinnom substráte, ich stielka je
eukarpická s vyrastajúcimi vláknami. Príkladom sú rody Catenaria (C. anguillulae, parazit
virníkov, nematód a vajíčok), Blastocladia (B. parva), Allomyces (A. moniliformis, výskyt v
znečistených vodách). Rad Monoblepharidales má eukarpickú stielku s vakuolizovanou
plazmou, tvorí oospóry, druhy ţijú saprofyticky na rastlinnom substráte. Tento rad je
zastúpený rodmi Gonapodia (G. polymorpha), Monoblepharis (M. polymorpha).
Oomycota (obrázok 17), druhy z oddelenia Oomycota majú coenocytickú bohato vetvenú
stielku, holokarpickú alebo silne redukovanú eukarpickú stielku. Rozmnoţujú sa nepohlavne
dvojbičíkatými zoospórami. Ide o saprofytické druhy mikroorganizmov, vyskytujú sa na
rastlinných substrátoch, mŕtvom hmyze vo vode, drobných ţivočíchoch, v pôde a ako parazity
cievnatých rastlín. Oddelenie tvoria štyri rady, Lagenidiales, Saprolegniales, Leptomitales,
Peronosporales. Rad Lagenidiales je zastúpený druhmi parazitujúcimi na sladkovodných
riasach a ojedinelými saprofytmi na odumierajúcich organizmoch. Príkladom sú rody
Lagenidium (L. closterii, parazit riasy rodu Closterium), Myzocytium (M. zoophthorum,
parazit virníkov a ich vajíčok). Rad Saprolegniales zahŕňa druhy, ktoré ţijú saprofyticky na
rastlinnom a ţivočíšnom substráte, ďalej parazity rýb a rakov, vo vode tvoria makroskopické
chumáče bielych vlákien známe ako „vodné plesne“. Príkladom sú rody Aphanomyces (A.
phycophilus, v znečistených vodách, parazit riasy rodu Spirogyra), Achlya (A. flagellata, v
znečistených vodách), Saprolegnia, Aplanes (A. androgynus). Rad Leptomitales ţije
166

saprofytickým spôsobom ţivota na rastlinných substrátoch v čistých vodách. Príkladom sú
rody Leptomitus (L. lacteus), Apodachlya (A. pirifera). Rad Peronosporales je zastúpený vo
vodnom prostredí čeľade Pythiaceae. Príkladom sú rody Pythium (P. adherens, parazit rias),
Zoophagus (Z. insidians, v povrchových vodách, epifyticky prichytený k riasam, zachytáva
virníky, pričom ich paraziticky prerastie a strávi).

Obrázok 16 Chytridiomycota; 1 – Olpidium immersum, 2 – Micromyces cristata, 3 –
Chytridium versatile, 4 – Catenaria anguillulae, 5 – Blastocladia parva, 6 – Allomyces
moniliformis, 7 – Gonapodia polymorpha, 8 – Monoblepharis polymorpha

Obrázok 17 Mikromycéty oddelenia Oomycota; 1 – Lagenidium closterii, 2 – Myzocytium
zoophthorum, 3 – Aphanomyces phycophilus, 4 – Achlya flagellata, 5 – Aplanes androgynus,
6 – Leptomitus lacteus, 7 – Apodachlya branchinema, 8 – Zoophagus insidians, 9 – Pythium
adherens
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Vodné hýfomycéty (obrázok 18), druhy sa vyskytujú v čistej, chladnej a prevzdušňovanej
vode, kde pretrvávajú celý svoj ţivotný cyklus. Substrátom je lístie, ktoré mikromycéty
svojim mycéliom prerastajú. Konídie tvoriace sa na konídioforoch alebo na mycéliu sú
hyalinné (bezfarebné) jedno- aţ viacbunkové zloţitých útvarov. V znečistených vodách sa
vyskytuje veľmi málo druhov, ide najmä o druhy Anguillospora longissima, Dactylella
aquatica, Tetracladium marchalianum, T. setigerum, Margaritispora erecta, Dimorphospora
foliicole. Ďalšími beţnými zástupcami je Tricladium patulum, Clavariopsis aquatica.

Obrázok 18 Vodné hyfomycéty; 1 – Anguillospora longissima, 2 – Dactylella aquatica, 3 –
Tetracladium setigerum, 4 – Margaritispora erecta, 5 – Tricladium patulum, 6 –
Dimorphospora foliicole, 7 – Tetracladium marchalianum, 8 – Clavariopsis aquatica
Pôdne mikromycéty, pôdne huby, tzv. „soil fungi“ sú saprofyticky rastúce mikroorganizmy
na mnohých organických substrátoch, niektoré sú patogénne pre rastliny a ţivočíchy. Patria
do skupiny Eumycota, ktorá je predstavovaná triedami Zygomycetes, Endomycetes,
Ascomycetes a Deuteromycetes (Fungi imperfecti). Vo vode spóry preţívajú veľmi dlhú dobu,
v prípade vhodných podmienok vyklíčia, rastú a svojou metabolickou aktivitou odbúravajú
organické látky v znečistených alebo odpadových vodách. V tejto skupine mikromycét
chýbajú pohyblivé bunky, stielka je s pravidelne alebo nepravidelne priehradkovaným
mycéliom, s primitívnymi plodnicami alebo bez nich, alebo je stielka v podobe pučiacich
buniek u kvasiniek (pseudomycélium). Vyskytujú sa v bazénoch alebo rozvodoch pitnej vody,
kde z hygienického a senzorického hľadiska zhoršujú kvalitu akumulovanej pitnej vody.
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Zástupcovia triedy Endomycetes (obrázok 19) majú stielku tvorenú pučiacimi bunkami alebo
pseudomycéliom, nepohlavné rozmnoţovanie prebieha pomocou blastospór alebo artrospór a
pohlavné rozmnoţovanie askospórami. Trieda je zastúpená radom Endomycetales, rodom
Saccharomyces (S. cerevisiae) a radom Torulopsidales, do ktorého patria rody Candida a
Rhodotorula (R. glutinis). Trieda Zygomycetes (obrázok 19) má stielku tvorenú
coenocytickým alebo nepravidelne priehradkovaným mycéliom alebo hýfovými telieskami, s
nepohlavným

rozmnoţovaním

sporangiospórami

alebo

konídiami

a

pohlavným

rozmnoţovaním za vzniku zygoty. Trieda je zastúpená radom Mucorales, rodmi Rhizopus (R.
arrhizus), Absidia (A. fusca), Mucor (M. racemosus). Trieda Deuteromycetes (obrázok 20) je
umelo vytvorená skupina, ktorej systém je zaloţený na spôsobe tvorby, tvare a umiestnenia
spór. Stielka tvorí pravidelne priehradkované vetvené hýfy (hyalinné alebo sfarbené), chýba
pohlavný spôsob rozmnoţovania. Typickú pre túto skupinu je produkcia mykotoxínov a
priemyslové vyuţitie vďaka metabolickej aktivite. Môţu byť patogénne pre človeka a
pôvodcom ochorenia. Hlavnými zástupcami sú rody Monilia (M. cinerea), Botrytis (B.
cinerea), Saprochaete (S. saccharophila), Arthrobotrys (A. oligospora), Dactylaria (D.
polycephala), Fusarium (F. aquaeductum), Alternaria (A. solani).

Obrázok 19 Pôdne mikromycéty tried Endomycetes a Zygomycetes; 1 – Saccharomyces
cerevisiae, 2 – Rhodotorula glutinis, 3 – Candida sp., 4 – Rhizopus arrhizus, 5 – Absidia
fusca, 6 – Mucor racemosus
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Obrázok 20 Pôdne mikromycéty triedy Deuteromycetes; 1 – Monilia cinerea, 2 – Botrytis
cinerea, 3 – Saprochaete saccharophila, 4 – Arthrobotrys oligospora, 5 – Dactylaria
polycephala, 6 – Fusarium aquaeductum, 7 – Alternaria solani
Mikromycéty sa často vyskytujú vo forme buniek alebo spór v povrchových, podpovrchových
aj podzemných vodách. Pri technológii úpravy vody veľká časť mikroskopických húb
prechádza do vodovodnej siete, kde sa zachytávajú na stenách potrubí v skorodovaných
a drsných plochách. Mikromycéty tvoria významnú časť osídlenia odpadových vôd, kde sú
prítomné v nárastoch na biologických filtroch či ako súčasť vločiek aktivovaného kalu.
V aktivovanom kale sa spolu s baktériami zúčastňujú odstraňovania organických látok. Pri
premnoţení spôsobujú mikromycéty značné technologické problémy. Pre mikroskopické
pozorovanie a taxonómiu mikromycét je dôleţitá znalosť niektorých morfologických
charakteristík. Pri mikroskopickom spracovaní vzoriek sa vyskytujú ako hýfy, ktoré sú
hyalinné alebo sfarbené nahnedo, kvasinky sú pozorovateľné ako oválne pučiace bunky
spájajúce sa často do pseudomycélia. Ďalej je moţné pozorovať tieţ rozmnoţovacie útvary
mikromycét, tzv. konídie. Vo vodnom prostredí, t.j. v povrchových aj odpadových vodách, sa
vyskytujú dve skupiny vláknitých húb, z ktorých prvá skupina preţíva celý svoj ţivotný
cyklus vo vodnom prostredí (Chytridiomycota, Oomycota a vodné hýfomycéty) a druhá
skupina je označovaná ako pôdne huby, tzv. „soil fungi“, ktoré sa vo vodách vyskytujú vo
forme spór, kam sa dostávajú splaškami alebo vymývaním z pôdy na rôznych organických
zbytkoch. Fungálne patogény sa vyskytujú najmä v bazénovej vode, vo filtroch, rozvodoch,
na povrchoch a na vlhkých miestach. Rôzne druhy môţu postihovať koţu, vlasy, nechty či
fúzy. Najčastejšou infekciou spojenou s prostredím bazénov je tzv. tinea pedis (Trichophyton
rubrum), ktorý postihuje najmä chodidlá a koţu medzi prstami. Častým pôvodcom, ktorý
170

postihuje koţu a nechty je kvasinka Candida albicans. Ochorenie, ktoré spôsobuje táto
kvasinka sa prejavuje svrbením, začervenaním a mokvaním, postihnuté partie sa potom mrvia,
lámu, či tvrdnú. Prenos sa uskutočňuje priamym kontaktom alebo kontaktom s
kontaminovanými plochami či predmetmi v okolí bazénov, v sprchách a šatniach.
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8 EXTRÉMOFILNÉ MIKROORGANIZMY
Extrémne ekosystémy sú dôleţité pre environmentálnych mikrobiológov, pretoţe sa v nich
nachádzajú jedinečné mikroorganizmy s aktivitami a metabolickými stratégiami, o ktoré
nemajú záujem len vedci, ale mohli by mať aj komerčné vyuţitie. Vedecké agentúry študujú
extrémne habitáty a snaţia sa, aby tento ekosystém s jedinečnou biodiverzitou bol správne
chápaný, ochraňovaný, udrţiavaný, povaţovaný za nenahraditeľný globálny ekosystém.
V tejto oblasti bolo nájdené veľké mnoţstvo prírodných produktov, zdrojov a procesov, ktoré
by sa mohli aplikovať v biotechnológiách, medicíne ako aj remediáciách. Je to čoraz
dôleţitejšie, pretoţe svetová populácia sa zvyšuje a kladieme čoraz väčšie nároky na
prostredie, v ktorom kolujú ţiviny a udrţujú našu planétu a vodné prostredie. Mikrobiálne
spoločenstvá extrémnych ekosystémov sú úţasne adaptované na stres, čo vnáša veľký záujem
do remediačných oblastí, pre niektoré kontaminované miesta vrátane kyslých, banských
odvodňovacích miest a rádioaktívnych miest. Sú tieţ zaujímavé z hľadiska aplikovania
nových enzýmov adaptovaných na extrémnu teplotu a pH.
Archaea sú najstaršie organizmy na Zemi a ich existencia sa odhaduje na viac ako 3,5 bilióna
rokov, pričom vek Zeme sa odhaduje na 4,6 biliónov rokov. Nálezy, ktoré pravdepodobne
patrili archaebakteriálnemu organizmu z Grónska sú staré údajne aţ 3,8 miliardy rokov.
Archaea môţu tak byť najstaršou líniou ţivota na Zemi. Aţ 80 % z histórie Zeme
predstavoval výlučne ţivot mikroorganizmov a stále predstavuje dominantnú formu ţivota na
Zemi. Bolo vypočítané, ţe celkový počet mikrobiálnych buniek na Zemi predstavuje rádovo
2,5×1030 buniek, čo znamená, ţe mikroorganizmy tvoria najvýznamnejšiu frakciu biomasy na
planéte. Archaebaktérie sú jednobunkové prokaryotické organizmy patriace do domény
Archaea. Sú to obligátne anaeróbne organizmy, t.j. obyčajne ţijú v prostredí bez prítomnosti
kyslíka a sú nepatogénne. V niektorých klasifikačných systémoch všetkých foriem ţivota
archebaktérie predstavujú jednu z troch najväčších domén ţivých organizmov.
Veľkosť archaebaktérií sa pohybuje v rozmedzí od 0,1 μm do 15 μm. Objem ich buniek
predstavuje len pribliţne jednu tisícinu objemu typickej eukaryotickej bunky. Archaea
a baktérie sú si veľmi podobné veľkosťou a tvarom, tvoria koky, paličkovité alebo špirálovité
bunky. Mnohé sa však vyznačujú veľmi neobyčajnými tvarmi, napr. ploché a štvorcovité
tvary buniek Haloquadratum walsbyi. Rod Sulfolobus sp. sa vyznačuje atypickými
nepravidelnými bunkami s mnoţstvom lalokov, Thermofilum sp. má bunky ihlovitého tvaru,
Thermoproteus sp. má tvar takmer obdĺţnikovitý. Na vzniku týchto neobvyklých tvarov sa
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pravdepodobne podieľa bunková stena a cytoskelet, ktorý je u Archaea ešte málo
preskúmaný. Niektoré Archaea tvoria agregáty alebo vlákna skladajúce sa z viacerých buniek.
Tieto zoskupenia môţu dosahovať dĺţku aţ 200 μm a môţu byť dôleţitými členmi
kompaktných mikrobiálnych spoločenstiev, biofilmu. Zaujímavé mnohobunkové kolónie
vytvárajú Archaea rodu Pyrodictium sp., ktorých bunky vypadajú ako dlhé tenké trubičky,
z ktorých vzniká jediná hustá kolónia. Avšak extrémnym prípadom agregácie je druh
Thermococcus coalescens, u ktorého dochádza aţ k úplnej fúzii buniek za vzniku jedinej
bunky značnej veľkosti.
Vo všeobecnosti majú archaebaktérie a baktérie podobnú bunkovú štruktúru, ale zloţenie
buniek a ich organizácia je odlišná. Podobne ako väčšina prokaryotov, ani archaebaktérie
nemajú organely ohraničené membránami, čo znamená, ţe nemajú jadro, endoplazmatické
retikulum, Golgiho aparát, mitochondrie, chloroplasty, ani lyzozómy. Ich bunky obsahujú
hustú cytoplazmu, v ktorej sa nachádzajú všetky komponenty a molekuly nevyhnutné pre
metabolizmus a výţivu. Archaebaktérie, ako aj baktérie, majú bunkové steny a pohybujú sa
pomocou bičíka. Štruktúrou sa najviac podobajú grampozitívnym baktériám.
Väčšina zástupcov Archaea má bunkovú stenu pozostávajúcu z povrchovej vrstvy proteínov,
ktorá tvorí S-vrstvu. Táto vrstva poskytuje chemickú a fyzikálnu ochranu a umoţňuje
archaebaktériám zachovávať si ich tvar. Archaea, na rozdiel od baktérií, neobsahujú
peptidoglykán. Baktérie a eukaryotické mikroorganizmy majú membrány zloţené najmä
z lipidov pospájaných s glycerolom prostredníctvom esterových väzieb, zatiaľ čo Archaea
majú membrány zloţené z lipidov pospájaných s glycerolom prostredníctvom éterových
väzieb. Éterové väzby sú v porovnaní s esterovými chemicky stálejšie. Táto stabilita membrán
môţe pomáhať archaebaktériám preţiť v extrémnych teplotách a silno acidickom alebo
alkalickom prostredí. Hoci aj niektoré baktérie obsahujú lipidy s éterovými väzbami, zatiaľ
nie je známa ţiadna archaebaktéria, ktorá by obsahovala lipidy s esterovými väzbami.
Transkripcia sa v rámci všetkých typov organizmov uskutočňuje prostredníctvom enzýmu
RNA polymeráza, ktorý kopíruje templát DNA na produkt RNA. Baktérie obsahujú
jednoduchú RNA polymerázu obsahujúcu štyri polypeptidy. Archaea a eukaryotické
mikroorganizmy však majú početné RNA-polymerázy obsahujúce veľký počet polypeptidov.
Archaea obsahujú jedinečnú rRNA v dôsledku prítomnosti regiónov molekuly rRNA zreteľne
odlišných od rRNA Bacteria a Eukarya. Syntéza proteínov u Archaea má viac podobných
čŕt so syntézou proteínov u eukaryotických organizmov ako u baktérií. Najvýraznejší rozdiel
spočíva v skutočnosti, ţe zatiaľ čo bakteriálny iniciátor tRNA má modifikovaný metionín,
eukaryotický a archaebakteriálny iniciátor tRNA predstavuje nemodifikovaný metionín.
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Archaea sa rozmnoţujú výhradne nepohlavne, a to binárnym alebo viacnásobným delením,
fragmentáciou alebo pučaním. Všetci potomkovia jedného Archaea majú teda viacmenej
rovnaký genetický materiál (meióza neprebieha). Na rozdiel od baktérií, ktoré majú jedinečnú
schopnosť vytvárať spóry umoţňujúce im pretrvať v latentnom stave aţ niekoľko rokov,
Archaea túto schopnosť nemajú. Hoci u Archaea nie je známe pohlavné rozmnoţovanie
(meióza), medzi bunkami môţe dochádzať k výmene genetického materiálu tromi rôznymi
procesmi. Počas transformácie uvoľnené fragmenty DNA z jednej baktérie prevezme iná
baktéria. V procese transdukcie bakteriálny fág (vírus infektujúci bakteriálne bunky) prenesie
genetický materiál z jedného organizmu do druhého. V procese konjugácie je genetický
materiál vymenený medzi dvomi bunkami. Výsledkom týchto procesov sú genetické
rekombinácie zabezpečujúce nepretrţitú evolúciu archaebaktérií.
Archaea nemajú jadro a ich genetický materiál reprezentovaný DNA sa voľne vznáša
v cytoplazme. DNA predstavuje obyčajne samostatnú molekulu, jeden kruhový chromozóm,
ktorý je kompaktný a pevne zvinutý do malého klbka. Na DNA nie sú naviazané ţiadne
proteíny. Ďalším nositeľom genetickej informácie Archaea sú plazmidy, čo sú malé nezávislé
kruhové fragmenty DNA. Môţu sa replikovať nezávisle na väčšej genomickej kruhovej DNA.
Na plazmidoch je často kódovaná rezistencia voči antibiotikám alebo špecifické enzýmy.
Plazmidy sa môţu prenášať medzi bunkami fyzikálnym kontaktom v procese podobnom
s bakteriálnou konjugáciou. Archaea v porovnaní s baktériami a eukaryotickými organizmami
majú značne rozdielny genóm. Viac ako 15 % proteínov kódovaných u Archaea je pre nich
jedinečná a nevyskytuje sa u ďalších dvoch doménach, hoci pre väčšinu týchto jedinečných
génov nie je známa ich funkcia. Väčšina týchto proteínov s identifikovanou funkciou patrí
k Euryarchaea a zúčastňuje sa metanogenézy. Proteíny, ktoré archaebaktérie, baktérie
a eukaryotické mikroorganizmy vyuţívajú pri plnení základných funkcií buniek, súvisia
najmä s transkripciou, transláciou a metabolizmom nukleotidov. Transkripcia a translácia
u Archaea sa skôr podobajú procesom u eukaryotických organizmov ako u baktérií, najmä čo
sa týka archaebakteriálnej RNA polymerázy a ribozómov. RNA polymeráza Archaea má
podobné usporiadanie hlavných transkripčných faktorov, ktoré riadia väzbu polymerázy na
promótor, ako majú eukaryotické organizmy. Na druhej strane väčšinu iných transkripčných
faktorov pripomínajú skôr baktérie.
V metabolizme archaebaktérií je zahrnutých veľa rôznorodých chemických reakcií, ktoré sú
schopné vyuţívať rôzne zdroje energie. Autotrofné (litotrofné) Archaea vyuţívajú ako zdroj
uhlíka atmosférický CO2 v procese známom ako fixácia uhlíka. Metanogenéza, t.j. produkcia
metánu ako produktu metabolizmu, sa vyskytuje len v doméne Archaea, výhradne v kmeni
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Euryarchaeota. Zástupcov tejto skupiny je moţné nájsť v anaeróbnom prostredí, napr.
v zaţívacom trakte ľudí a niektorých zvierat, napr. dobytka, ale aj v močiaroch a na skládkach
odpadu. Táto forma metabolizmu bola vyvinutá v skorom štádiu vývoja ţivota a je dosť
pravdepodobné, ţe prvé ţijúce organizmy boli metanogény. Fototrofné Archaea vyuţívajú
slnečné svetlo na produkciu chemickej energie vo forme ATP. U ţiadnej z doteraz známych
Archaea nebola zistená klasická fotosyntéza s vyuţitím chlorofylu. Organotrofné
(heterotrofné) Archaea vyuţívajú ako zdroj uhlíka CO2 v organickej forme (glukóza). Energiu
a stavebné látky získavajú z organických zlúčenín, ktoré oxidujú alebo skvasujú. Podľa typu
metabolizmu sa Archaea triedia do skupín na metanogénne, halofilné a termoacidofilné.
Metanogénne archaebaktérie získavajú energiu premenou H2 a CO2 na plyn metán, zástupcov
tejto skupiny je moţné nájsť v zaţívacom trakte ľudí a niektorých zvierat, napr. dobytka, ako
i v močiaroch. Halofilné archaebaktérie preţívajú v atmosfére s vysokým obsahom soli, boli
nájdené v Mŕtvom mori a iných oblastiach sveta s vysokou koncentráciou soli.
Termoacidofilné archaebaktérie sa nachádzajú v oblastiach s veľmi vysokou teplotou
a extrémne

kyslými

podmienkami,

vyskytujú

sa

v hydrotermálnych

prameňoch

a vulkanických kráteroch.
Suché údolie McMurdo (Antarktída) predstavuje jeden z najsuchších a najchladnejších
ekosystémov. Priemerná ročná teplota vzduchu (na povrchu) je -27,6 °C a priemerná teplota
povrchu pôdy je -26,1 °C. Tento ekosystém má ako jediný permanentne zamrznuté jazerá,
ktoré sa odlišujú v hrúbke zamrznutej pokrývky (3 aţ 5 m). Táto pokrývka pozitívne
ovplyvňuje niektoré aspekty jazier vrátane vertikálneho transportu, ktorý je zníţený na úroveň
molekulárnej difúzie (nie je sprostredkovaný vetrom), redukcie priamej výmeny plynov medzi
vodou a vzduchom, redukcie penetrácie svetla a zníţenia ukladania sedimentov do vodného
stĺpca. Fotoautotrofné a heterotrofné procesy vyplývajú z neobvyklého slnečného cyklu, štyri
mesiace tmy, za ktorými nasledujú štyri mesiace svetla spojené so súmrakom. Jazero Fryxell
(Nový Zéland) je študované z hľadiska zastúpenia mikrobiálnych druhov. Je jedným
z najproduktívnejších jazier v tejto oblasti. Geochemickou analýzou bolo zistené, ţe kyslík
dosahuje do hĺbky aţ 10 m. Gradient sulfidu je odlišný na rozhraní ľad-voda a na povrchu
sedimentov, kde je nízka koncentrácia sulfidu. Tento gradient svedčí o kolobehu síry. Oblasť
je

bohato

zastúpená

fotosyntetickými purpurovými

baktériami,

chemoautotrofnými

mikroorganizmami a heterotrofnými mikroorganizmami (redukcia-respirácia síranov). Vo
vodnom stĺpci je teda prítomný kyslík aj sulfid. Thiobacillus tioparus oxiduje síru, je
psychrotolerantný, je schopný rásť pri teplote menšej ako -2 °C, jeho teplotné optimum je pri
18 °C a horná hranica je 31 °C. Dôkazom kolobehu metánu je gradient metánu, ktorý začína
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v hĺbke 12 m. Sú tu prítomné metanogénne aj metanotrofické baktérie. Navyše tu bolo
nájdených 13 klonov archaea, z ktorých ide najmä o metanogénne a anoxické metanotrofné
baktérie. Mikroorganizmy s touto schopnosťou by mohli byť vyuţité v prospech spoločnosti,
aplikácia v biotechnológiách (vysoká aktivita pri nízkych teplotách, nízka stabilita pri
vysokých teplotách). Syntetizujú enzýmy adaptované na chlad, ktoré musia zahŕňať
špecifické štruktúry. Táto flexibilita najmä v okolí aktívneho miesta enzýmu znamená, ţe
tieto enzýmy môţu pracovať účinne pri nízkych teplotách. Skutočnosť, ţe tieto enzýmy majú
nízku stabilitu pri zvýšených teplotách znamená, ţe reakcia môţe byť zastavená pomerne
ľahko jednoduchým zvýšením teploty. Tieto enzýmy môţu byť pouţité v priemysle, vrátane
alfa-amylázy (pečenie chleba, textil, pivovary, detergenty), celulázy (textil, papierenský
priemysel),

beta-galaktozidázy

(odstránenie

laktózy

z mlieka),

lipázy

(detergenty,

ochucovadlá), proteázy (detergenty) a xylanázy (pečenie chleba).
Yellowstonský Národný Park (USA) má viac ako 10000 geotermálnych špecifík (rozličné
teploty, pH, geochemické procesy). Thermus aquaticus bol izolovaný z Yellowstone, má
termostabilnú DNA polymerázu, ktorá by mohla byť pouţitá v PCR. Je to extrémne
termofilný mikroorganizmus, ktorého rast je pri teplote medzi 40 aţ 79 °C (optimum 70 °C).
Teplota prameňov v Yellowstone je viac neţ 100 °C. V hlbinných hydrotermálnych otvoroch
sa nachádzajú hypertermofilné mikroorganizmy, pričom najznámejší je druh Pyrolobus
fumarii (archaea), ktorý toleruje teplotu do 113 °C. Rody, ktoré sa beţne vyskytujú v týchto
prostrediach sú Thermus, Methanobacterium, Sulfolobus, Pyrodictium a Pyrococcus.
Mikrobialne observatórium v USA sa zaoberá najmä štúdiou termofilných mikroorganizmov
v horúcich prameňoch Yellowstone. Jedná sa o mikrobiálne druhy, ktoré vyuţívajú síru
a pochádzajú z geotermálnych vôd. Jedno zo študovaných miest sa nazýva „Dragon Spring“,
kde voda má nízke pH (pH = 3,1), teplota vody je 66 aţ 73 °C a obsahuje do 80 µmol/l
rozpusteného organického uhlíka. V prípade, ţe tieto vody dosiahnu povrch prameňov,
elementárna síra v geotermálnych vodách tvorí vločky, ktoré sú charakteristickým rysom
celého výstupného kanálika prameňov. Tento jav, tzv. tvorba vločiek, je základom kolobehu
síry, je formovaný abioticky a je rýchlo kolonizovaný dvomi skupinami mikroorganizmov.
Prvá skupina je zloţená z dvoch bakteriálnych druhov respirujúcich síru (redukcia síry) zo
skupiny archaea, Caldisphaera draconis a Acidilobus sulfurireducens. Tieto mikroorganizmy
majú špeciálne mechanizmy na získavanie polysulfidu. Druhá skupina mikroorganizmov,
ktoré kolonizujú tento habitát sú chemoatotrofné baktérie z rodu Hydrogenobaculum, ktoré
oxidujú sulfid, pričom redukujú síru späť na elementárnu síru. Čím je voda ďalej od prameňa,
tým sú pozorované väčšie biogeochemické zmeny (zvýšenie pH, zníţenie teplôt, privádzanie
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kyslíka, ţelezo a arzén sa stávajú dôleţitými v toku energie v systéme). Adaptačné
mechanizmy zabezpečujú, aby mikroorganizmy preţili v prostredí s vysokými teplotami,
ktoré by spôsobili za normálnych okolností denaturáciu proteínov, bunkovej membrány,
genetického materiálu. Enzýmy musia udrţiavať rovnováhu medzi molekulárnou stabilitou
a štrukturálnou flexibilitou. Jedným zo všeobecných adaptačných mechanizmov termofilných
mikroorganizmov je produkcia chaperonínov (termostabilné proteíny, ktoré pomáhajú
poskladať a obnoviť proteíny do ich funkčnej podoby po denaturácii teplom. Okrem toho
existuje špecifická adaptácia mikroorganizmov, ktorá zvyšuje stabilitu proteínov pri vysokej
teplote. Patrií medzi ne zvýšený počet disulfidických mostíkov, silnejšie interakcie medzi
aromatickými peptidmi a zvýšený počet vodíkových väzieb medzi peptidmi. Viaceré
hypertermofilné druhy patria do skupiny archaea na základe stavby bunkovej membrány. Táto
membrána sa štruktúrne odlišuje od bakteriálnej membrány. Membrána archaea je
termostabilnejšia ako bakteriálna membrána. Nukleové kyseliny všetkých hypertemofilných
mikroorganizmov produkujú jedinečný enzým, známy ako DNA gyráza. Tento enzým
spôsobuje pozitívnu superšpiralizáciu v molekule DNA, ktorý teoreticky poskytuje stabilitu
v tomto prostredí.
Archaea sa nevyskytujú len v extrémnom prostredí, ale môţu byť hojne rozšírené aj
v prostredí, ktoré je vhodné pre všetky ostatné formy ţivota. Veľký význam má vysoký počet
Archaea vyskytujúcich sa v spoločenstve planktónu otvorených morí. Hoci tieto Archaea
môţu byť prítomné v extrémne vysokých počtoch (môţu predstavovať viac ako 40 %
mikrobiálnej biomasy), takmer ţiaden z týchto druhov nebol izolovaný a študovaný v podobe
čistej kultúry. Z tohto dôvodu sú súčasné vedomosti o úlohe Archaea v ekológii oceánov na
elementárnej úrovni, takţe ich celkový vplyv na globálne biogeochemické cykly zostávajú
nepreskúmané. Niektorí zástupcovia rodu Crenarchaeota, ktorí sa vyskytujú v pomerne
veľkom zastúpení aj v morskom planktóne, sú spájaní s nitrifikáciou, čo naznačuje, ţe tieto
organizmy môţu vplývať na kolobeh dusíka v oceánoch, ale môţu byť pouţité aj ako zdroje
energie.
Archaea sa podieľajú na kolobehu prvkov, ako uhlík, dusík a síra v rôznom prostredí. Hoci sú
tieto aktivity ţivotne dôleţité pre normálne fungovanie ekosystému, archaebaktérie môţu tieţ
prispieť svojou činnosťou k znečisteniu prostredia. Archaea sa zúčastňujú na viacerých
krokoch v kolobehu dusíka vedúcich k jeho uvoľneniu z ekosystému, ako je napr. respirácia
zaloţená na dusičnanoch a denitrifikácia, rovnako ako aj na procesoch súvisiacich s príjmom
dusíka, ako je napr. príjem dusičnanov a fixácia dusíka. Nedávno bola zistená účasť Archaea
aj na reakciách oxidácie NH3. Tieto reakcie sú dôleţité najmä v oceánoch. Zdá sa, ţe Archaea
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sú rozhodujúce pre oxidáciu NH3 aj v pôde. Produkujú dusitany, ktoré potom iné
mikroorganizmy oxidujú na dusičnany, a ktoré ďalej vyuţívajú rastliny a iné organizmy.
V kolobehu uhlíka metanogénne Archaea odstraňujú vodík a zohrávajú dôleţitú úlohu pri
rozklade organických látok populáciou mikroorganizmov predovšetkým v anaeróbnom
prostredí,

napr.

v sedimentoch,

močiaroch

a pri

spracovaní

odpadov.

Jedným

z najzastúpenejších skleníkových plynov v zemskej atmosfére je CH4 a predstavuje aţ 18 %
z ich celkového objemu. To znamená, ţe je aţ 25-krát účinnejší ako skleníkový plyn CO2.
Metanogénne Archaea sú primárnymi producentmi atmosférického metánu a sú zodpovedné
za väčšinu kaţdoročných emisií metánu. Z týchto dôvodov sa povaţujú za globálnych
producentov emisií skleníkového plynu a globálneho otepľovania. Na kolobehu síry sa
Archaea zúčastňujú oxidáciou komponentov obsahujúcich síru, v dôsledku čoho dochádza
k uvoľneniu tohto prvku z hornín, čím sa síra stáva prístupná pre iné organizmy. Zástupcovia
Archaea, ktorí sa zúčastňujú tejto činnosti, napr. Sulfolobus sp., produkujú H2SO4 ako
odpadový produkt a ich rast v opustených baniach môţe prispieť k zvýšenej acidite
drenáţnych banských vôd, a tým negatívneho vplyvu na prostredie.
Mutualizmus je jedným z veľmi dobre preštudovaných príkladov interakcie medzi prvokmi
a metanogénnymi Archaea v tráviacom trakte ţivočíchov, kde dochádza k štiepeniu celulózy,
ako napr. u preţúvavcov a termitov. V tomto anaeróbnom prostredí prvoky rozrušujú
rastlinnú celulózu, ktorá predstavuje ich zdroj energie. Počas tohto procesu dochádza
k uvoľňovaniu H2 ako odpadového produktu, ale jeho vysoká úroveň redukuje produkciu
energie. Metanogénne archaebaktérie premieňajú H2 na CH4, a tak prvoky profitujú z tohto
procesu získaním väčšieho mnoţstva energie. Napr. morské Archaea ţijú v organizme
morskej huby. Komenzalizmus vyuţíva spoluţitie s inými organizmami bez ich pomoci
alebo ich poškodenia. Napr. metanogénny druh Methanobrevibacter smithii je jednou
z najrozšírenejších

archaebaktérií

ľudskej

mikroflóry

a patrí

k jednému

z desiatich

najrozšírenejších organizmov v ľudskom zaţívacom trakte. V termitoch ako aj v ľudskom
zaţívacom trakte môţu tieto metanogény vystupovať tieţ v úlohe mutualistov v dôsledku ich
interakcií

s inými

mikroorganizmami

zúčastňujúcimi

sa

rozkladných

procesov.

Archaebakteriálne spoločenstvá spolupracujú s celým radom iných organizmov, napr. na
povrchu koralov a v rizosfére rastlín.
Pouţitie samotných organizmov Archaea v biotechnológii je na rozdiel od rozsahu aplikácie
archaebakteriálnych enzýmov menej rozšírené. Metanogénne Archaea sa vyuţívajú pri
biologickej degradácii zlúčenín v rámci čistenia odpadových vôd, hoci predstavujú tú časť
spoločenstva mikroorganizmov, ktorá vykonáva anaeróbne štiepenie a produkuje bioplyn. Pri
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spracovaní rudy sa vyuţíva potenciál acidofilných Archaea na extrakciu kovov z rudy,
vrátane zlata, kobaltu a medi.
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9 REAKTIVITA MIKROBIÁLNYCH BUNIEK – BUNKOVÝCH
POVRCHOV A SORPCIA KOVOV
9.1 Funkčné skupiny na povrchoch mikroorganizmov
Predtým,

ako

sa

budeme

venovať

pomerne

komplikovanému

svetu

povrchov

mikroorganizmov, preberieme si najskôr chemické vlastnosti jednoduchej látky v závislosti
od pH, čiţe jej špeciáciu. Jednou z typických vlastností mnohých organických funkčných
skupín je ich amfoterický charakter, čo znamená, ţe sú schopné prijať, ale aj uvoľniť protóny
(H+) do roztoku v závislosti od jeho pH. pH je definované ako záporný logaritmus
koncentrácie H+ v roztoku, kde sa koncentrácia meria pomocou molality, čiţe mnoţstva
mólov rozpustenej látky na kilogram rozpúšťadla. Nemeria sa molalita, ale aktivita H + iónov.
V rozmedzí pH od 1 do 13 je však molalita H+ rovná aktivite. Látky alebo molekuly, ktoré sú
schopné odštiepiť H+, sa nazývajú kyseliny a tie, ktoré sú schopné H+ prijímať, sa nazývajú
zásady. Jedná sa preto o chémii kyselín a zásad. Z tohto dôvodu je potrebné spomenúť
chemické vlastnosti jednoduchej látky v závislosti od pH, čiţe jej špeciáciu. Sú známe
rozličné formy tejto látky. Vo všeobecnosti je moţné deprotonačnú reakciu opísať rovnicou
R-AH → R-A- + H+ (1).
Najjednoduchším príkladom môţe byť kyselina octová (CH3COOH). Jej deprotonáciu
vystihuje reakcia CH3COOH → CH3COO- + H+ (2). Je dôleţité si uvedomiť, ţe všetky tieto
molekuly a ióny (CH3COOH, CH3COO-, H+) sa nachádzajú vo vodnom roztoku. V roztoku
kyseliny octovej nájdeme pri kaţdej hodnote pH určitú koncentráciu obidvoch foriem
CH3COOH a CH3COO-. Nastáva otázka, ako sa teda koncentrácia týchto dvoch foriem mení
v závislosti od pH, čiţe od koncentrácie H+? Kvalitatívne dáva odpoveď na túto otázku Le
Chatelierov princíp, podľa ktorého systém, ktorý je v rovnováhe, reaguje na kaţdú zmenu tak,
aby ju potlačil. Pre reakciu (2) to konkrétne znamená, ţe zvyšovanie koncentrácie H+
(zniţovanie pH) posúva rovnováhu doľava a pribúdajú molekuly CH3COOH, kým zniţovanie
koncentrácie H+ (zvyšovanie pH) posúva rovnováhu doprava a pribúdajú ióny CH3COO-. Pri
určitej hodnote pH je koncentrácia obidvoch foriem zhodná. Túto hodnotu definujú
termodynamické rovnice. Čo je, ale dôleţité spomenúť, ţe táto hodnota sa označuje ako pK a,
kde K je rovnováţna konštanta a dolný index a označuje, ţe táto konštanta platí pre kyselinu.
Numerické hodnoty konštánt pKa sú pre rôzne kyseliny odlišné.
Ďalším príkladom môţe byť dikarboxylová kyselina, konkrétne kyselina uhličitá (H 2CO3). Jej
deprotonácia sa uskutočňuje v dvoch krokoch: H2CO3 → HCO3- + H+ (3), HCO3- → CO32- +
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H+ (4). V tomto prípade sú definované dve konštanty, pKa1 (pre reakciu 3) a pKa2 (pre reakciu
4). Pri hodnotách pH, ktoré sú numericky zhodné s týmito konštantami, je koncentrácia
foriem kyseliny uhličitej, ktoré vystupujú ako reaktanty alebo produkty v zodpovedajúcej
reakcii, rovnaká. Pri iných hodnotách pH jedna z foriem prevláda. Ide o tzv. predominantnú
formu, kde je potrebné zdôrazniť, ţe pri kaţdej hodnote pH sú prítomné všetky formy, aj keď
koncentrácia niektorých môţe byť veľmi nízka. Graficky je špeciácia kyseliny uhličitej
znázornená na obrázku 21, kde konštanta pKa1 má hodnotu 6,35 a konštanta pKa2 má hodnotu
10,33.

Obrázok 21 Špeciácia kyseliny uhličitej v závislosti od pH roztoku
Podobným spôsobom môţeme opísať špeciáciu kyseliny fosforečnej. Jej deprotonáciu opisujú
reakcie H3PO4 → H2PO4- + H+ (5, pKa3.5 = 2,15), H2PO4- → HPO42- + H+ (6, pKa3.6 = 7,20),
HPO42- → PO43- + H+ (7, pKa3.7 = 12,37) (obrázok 22). V týchto troch príkladoch je pri
určitom rozmedzí hodnôt pH, väčšinou pri nízkych pH predominantnou formou elektricky
neutrálna molekula (CH3COOH0, HOOC-COOH0, H3PO40). Pri zvyšujúcej sa hodnote pH
dochádza progresívne k deprotonácii a nárastu koncentrácie záporne nabitých foriem kyselín.
Mohlo by sa preto zdať, ţe v roztoku (alebo na povrchu buniek) sa nachádzajú len neutrálne
molekuly, záporne nabité ióny alebo H+ ióny. Avšak nie je tomu celkom tak.

181

Obrázok 22 Špeciácia kyseliny fosforečnej v závislosti od pH roztoku
Posledným príkladom je špeciácia amínových skupín NH2. Tieto nie sú schopné odštiepiť
protón ako kyseliny, ale prijať protón ako zásady podľa reakcie NH 2 + H+ → NH3+ (8).
Hodnota pH, pri ktorej je koncentrácia foriem NH2 a NH3+ rovnaká, sa označuje ako pKb.
Hodnoty pK sa experimentálne zisťujú titračnými experimentami, keď sa do zvoleného
roztoku pridávajú postupne malé mnoţstvá anorganických kyselín alebo zásad a pritom sa
meria hodnota pH. Tam, kde sa predominantná forma mení, sa pH pri pridávaní kyseliny
(alebo zásady) posúva len veľmi pomaly smerom dole (alebo smerom hore), pretoţe protóny
sú konzumované alebo sa odštiepia podľa reakcií podobných na reakcie (2) aţ (8). Inflexný
bod nameranej krivky zodpovedá hodnote pK. Čo sa týka reaktivity bunkových povrchov
mikroorganizmov, hlavnými reaktívnymi funkčnými skupinami na povrchoch baktérií sú
karboxylové, fosforečnanové, amínové a hydroxylové skupiny. Ich deprotonáciu v širokom
rozmedzí hodnôt pH opisujú reakcie R-COOH → R-COO- + H+ (9), R-PO4H2- → R-PO4H2- +
H+ (10), R-NH3+ → R-NH2 + H+ (11), R-OH → R-O- + H+ (12), kde R znamená organický
zvyšok. Tieto funkčné skupiny sa do veľkej miery správajú presne tak isto, ako jednoduché
zlúčeniny vo vodných roztokoch a dajú sa kvantitatívne opísať príslušnými hodnotami pKa
a pKb.
Rovnako ako pre malé jednoduché molekuly v roztoku, aj pre povrch baktérií platí, ţe sa
experimentálne prítomnosť týchto funkčných skupín dá overiť titráciami, keď sa do suspenzií
ţivých, neaktívnych alebo mŕtvych buniek pridáva anorganická kyselina alebo zásada
a pritom sa merajú zmeny pH v suspenzii. V tomto prípade sa ale nestanovujú hodnoty pKa
alebo pKb. Hľadajú sa inflexné body, ktoré sa podľa známych hodnôt pKa a pKb priradia
rôznym funkčným skupinám (karboxylovým, fosforečnanovým). Zostavenie takéhoto
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reverzného modelu funkčných skupín, ktoré sa nachádzajú na bakteriálnych povrchoch, nie je
jednoduché. K dispozícii je jedna titračná krivka, ale na povrchoch buniek môţu byť aţ
stovky rôznych funkčných skupín, ktoré patria rozličným molekulám. Je potrebné si
uvedomiť, ţ karboxylové skupiny na dvoch organických kyselinách budú mať odlišné
hodnoty pKa. Rovnako budú mať odlišné hodnoty pKa aj karboxylové skupiny, ktoré patria
jednej multikarboxylovej kyseline. Preto nejestvuje jedna jediná charakteristická hodnota,
ktorá jednoznačne prezradí prítomnosť všetkých karboxylových skupín na bakteriálnych
povrchoch. Vyplýva z toho tieţ skutočnosť, ţe merané hodnoty, ako karboxylové skupiny, sa
môţu podstatne líšiť na povrchoch rôznych druhov mikroorganizmov. Ďalej je potrebné
myslieť aj na fakt, ţe titračná krivka reprezentuje najmä tie funkčné skupiny, ktoré sú na
povrchu buniek zastúpené vo zvýšenej miere. Menej beţné skupiny, aj keď môţu byť dôleţité
z biochemického hľadiska, môţu jednoducho zostať pod detekčným limitom.
Titrácie bakteriálnych suspenzií jednoznačne ukázali, ţe povrchy mikroorganizmov sa
vyznačujú geochemicky dobre definovateľnými a typickými funkčnými skupinami. Jedna z
moţností interpretácie titračných údajov pozostáva vo výbere definovaného počtu typických
hodnôt pKa, ktoré sú potom priradené rôznym skupinám. V experimentálnych štúdiách s
neporušenými bunkami druhu Bacillus subtilis sa ukázalo, ţe protónovú afinitu ich povrchov
dobre opisuje model s troma hodnotami pKa. Pri nízkych hodnotách pH, medzi 2 aţ 6,
postačuje na opis protónovej afinity povrchov deprotonácia karboxylových kyselín. Pridaním
pKa pre fosforečnanové skupiny sa rozmedzie, v ktorom model súhlasil s experimentálnymi
údajmi, rozširuje aţ po pH 7,5. S treťou hodnotou pKa je moţné opísať údaje v celej škále
hodnôt pH. Charakter tretej deprotonačnej reakcie zostáva však nejasný. Kým Fein s
kolektívom v roku 1997 navrhli, ţe sa jedná o deprotonáciu OH skupín (12), Konhauser v
roku 2007 sa domnieval, ţe sa jedná skôr o reakciu amínových skupín (11). Iným prístupom
je pouţitie nemenných konštánt pKa a matematické modelovanie, ktoré kladie otázku,
koľkými hodnotami pKa je moţné opísať titračné údaje. Urobil tak Cox s kolektívom v roku
1999, ktorý na povrchu buniek bakteriálneho druhu Bacillus subtilis zistile päť skupín, ktoré
viaţu protóny. Jednalo sa o dva typy karboxylových skupín pri nízkych hodnotách pH, jedna
fosforylová skupina pri pH blízkemu neutrálnemu bodu a dve hodnoty pri vyšších pH, ktoré
priradili amínovým alebo fenolovým skupinám. Avšak veľmi kyslé skupiny, napríklad
niektoré karboxylové kyseliny alebo fosfodiestery a veľmi zásadité skupiny, napríklad
hydroxylové skupiny, neboli zaznamenané. Týmto titračným štúdiám boli podrobené rôzne
druhy mikroorganizmov. Výsledky štúdií poukázali na skutočnosť, ţe celková relatívna
koncentrácia jednotlivých funkčných skupín je veľmi premenlivá, a to dokonca aj pre jedince
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jedného druhu, v závislosti od ţivín, ktoré sú alebo nie sú k dispozícii a v závislosti os štádia
vývoja, v ktorom sa bakteriálna populácia nachádza.
Jedinec bakteriálneho druhu je schopný zmeniť chemické zloţenie svojho povrchu ako
odozvu na chemické zmeny svojho ţivotného prostredia. Napríklad bakteriálny druh Bacillus
subtilis,

ktorého

bunky

menia

zloţenie

sekundárnych

polymérov

zdruţených

s

peptidoglykánom podľa toho, či má, alebo nemá dostatok fosforečnanov. Ak je z určitého
dôvodu nutné zmeniť charakter povrchu baktérie na hydrofóbny, bunky tohto druhu naň
rozmiestnia kladne nabité funkčné skupiny, ktoré kompenzujú a výrazne zniţujú celkový
záporný náboj. Podobne sa správajú aj gramnegatívne baktérie, napríklad druh Shewanella
putrefaciens, ktoré regulujú obsah a charakter sacharidov vo svojich lipopolysacharidov, čím
ovplyvňujú pomer karboxylových a amínových skupín, a tým aj prepájanie stavebných
jednotiek lipopolysacharidov a mnoţstvo chemických skupín, ktoré môţu podliehať
protonačným alebo deprotonačným reakciám. Vo fáze exponenciálneho rastu majú bunky
Bacillus subtilis 4-krát viac karboxylových skupín a 1,5-krát viac amínových skupín ako v
stacionárnej fáze alebo vo forme spór. Zdá sa, ţe dostupnosť ţivín vedie bunky v
exponenciálnej fáze k tomu, aby boli schopné efektívnejšie adsorbovať kovy, kým pri
nedostatku ţivín sa vracajú do „normálneho“ stavu. Pri akútnom nedostatku ţivín (hladovaní)
sú zmeny na povrchoch ešte výraznejšie. Pozoruje sa zníţenie objemu buniek a redukcia
počtu karboxylových a fosforečnanových skupín, čiţe nárast hydrofóbneho charakteru
povrchov. Bunky s aktívnym metabolizmom exportujú protóny do svojho bezprostredného
okolia, aby tak vybudovali protónový spád na syntézu ATP. Tieto protóny môţu reagovať s
funkčnými skupinami na povrchu a redukovať ich elektrický náboj. Mŕtve bunky nevytvárajú
protónový spád a preto je ich povrch záporne nabitý.
Jedna skutočnosť, ktorú všetky tieto experimentálne štúdie prehliadli je tá, ţe väčšina
bentických mikroorganizmov vytvára mimobunkové vrstvy, buď mimobunkové polyméry,
slizové puzdrá alebo vrstvy S. Ich povrchy sú preto komplexnejšie, pretoţe mimobunkové
vrstvy sa od bunkovej steny chemicky líšia. Phoenix s kolektívom v roku 2002 vo svojej práci
preukázali, ţe izolované slizové puzdrá a celé vlákna cyanobaktérií druhu Calothrix sp. sa
úplne líšia. Kým bunkové steny mali celkový záporný náboj, slizové puzdrá boli takmer
elektricky neutrálne, čo značí, ţe pomer záporne nabitých karboxylových skupín a kladne
nabitých amínových skupín je tam pribliţne vyváţený. Dôleţitým výsledkom tejto štúdie je
skutočnosť, ţe niektoré druhy majú vonkajšie obaly s rôznymi vlastnosťami, ako v tomto
prípade záporne nabitú bunkovú stenu a elektricky neutrálne slizové puzdrá.
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9.2 Interakcie medzi bunkami a kovmi
Mikroorganizmy sa nachádzajú všade okolo nás, v pôde, vo vode, vo vzduchu, vyskytujú sa
na povrchu i vo vnútri ţivých organizmov. Ich povrchy sú vysoko reaktívne. Táto ich
reaktivita je porovnateľná a často aj podstatne vyššia ako reaktivita ílov alebo organických
látok v sedimentoch a pôdach. Vzhľadom na túto ich vlastnosť, sú veľmi dôleţitým činiteľom
ovplyvňujúcim mobilitu kontaminantov. K zníţeniu koncentrácie kontaminantov v ţivotnom
prostredí (vo vodnom roztoku) dochádza vtedy, keď sa mikroorganizmy prichytia na tuhú
podloţku (matricu) alebo ak je ich pohyb limitovaný kvôli fyzikálnym vlastnostiam prostredia
(permeabilita, veľkosť pórov). Je to vysvetlené tým, ţe pevný materiál (nosič) pokrytý
biologickým materiálom (mikroorganizmami) je veľmi dobrým substrátom pre adsorpciu
kovov. Vysoký špecifický povrch biologických materiálov je tieţ dôleţitým faktorom pre
adsorpciu kovov. Mikroorganizmy suspendované vo vodných roztokoch môţu taktieţ
adsorbovať kovy a prenášať ich na väčšie alebo menšie vzdialenosti.
9.2.1 Mikroorganizmy na pevných materiáloch (matriciach)
Po ponorení do vodných roztokov sa povrchy tuhých látok za určitý čas pokryjú tenkou
vrstvou iónov, molekúl vody, prípadne väčších čiastočiek. Povrchy okrem hydratovaných
iónov (katióny a anióny) priťahujú aj väčšie organické molekuly a anorganické komplexy. Je
to výsledok sedimentácie a elektrostatických interakcií medzi tuhou látkou a roztokom.
Okrem týchto častíc, povrchy tuhých materiálov vo vodných roztokoch priťahujú aj
mikrobiálne bunky. Kolonizácia povrchu mikroorganizmami prebieha v niekoľkých krokoch.
Prvým krokom je transport mikrobiálnych buniek na povrch, resp. transport mikroorganizmov
na rozhranie medzi povrchom a roztokom. Druhým krokom je počiatočná interakcia medzi
mikroorganizmom a povrchom. Toto prvotné prichytenie je uskutočňované elektrostatickými
interakciami a nazýva sa vratné prichytenie alebo vratná adhézia. Dôleţitým a posledným
krokom v procese kolonizácie povrchu mikrobiálnymi bunkami je nevratné a definitívne
prichytenie prostredníctvom mimobunkových polymérov alebo tenkých vlákien.
Transport mikrobiálnych buniek na povrch, resp. transport mikroorganizmov na rozhranie
medzi povrchom a roztokom; prenos mikroorganizmov na povrch tuhého materiálu sa
uskutočňuje rôzne v závislosti od prostredia, v ktorom sa mikróby nachádzajú. V stojatých
(pokojných) vodách sa mikrobiálne bunky väčších rozmerov ako aj agregáty minerálov
usadzujú, kým menšie bunky alebo telieska (< 1 µm) sú neustále posúvané pomocou
Brownovho pohybu. V pomaly prúdiacich podzemných vodách sa mnohé baktérie dokáţu
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pohybovať. Tento aktívny pohyb bakteriálnych buniek je spostredkovaný pomocou bičíkov
alebo kĺzaním. Pohyb mnohých baktérií môţe byť uskutočňovaný taktieţ chemotakticky.
Chemotaxia je riadený pohyb buniek v koncentračnom gradiente solubilných extracelulárnych
látok, čiţe baktérie reagujú na chemické gradienty vo svojom ţivotnom prostredí.
Počiatočná interakcia medzi mikroorganizmom a povrchom – prvotné, vratné prichytenie
alebo vratná adhézia; Počiatočná interakcia medzi baktériou a povrchom je daná súborom
príťaţlivých síl, ktoré udrţujú baktériu v určitej malej vzdialenosti od povrchu (5–10 nm).
Mikrobiálnu bunku je moţné pomerne ľahko od povrchu oddeliť prúdením vody. Bunka sa
môţe taktieţ od povrchu oddeliť aktívnym pohybom pomocou bičíka. Tieto interakcie opisuje
chémia koloidov, napríklad teória autorov Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO).
Príťaţlivé sily sú zapríčinené tendenciou povrchu zniţovať svoju voľnú Gibbsovu energiu a
jednou z moţností je vratná adhézia bunky mikroorganizmu. Prichytenie buniek je ľahšie v
roztokoch s vyššou iónovou silou. Pri rovnakej molárnej koncentrácii prispieva Mg 2+ štyrikrát
viac k zvýšeniu iónovej sily ako Na+. Preto sú roztoky bohaté na Mg2+ oveľa vhodnejšie na
prichytenie buniek ako roztoky bohaté na Na+. Keď bakteriálna bunka prekoná odpudivé sily
a dostane sa bliţšie k povrchu, dochádzajú na rad vodíkové väzby, ktoré sú silnejšie a pôsobia
len na krátke vzdialenosti. Chemická podstata interakcií medzi bunkou a povrchom sa teda
zmení, ale na nevratné prichytenie sú potrebné ďalšie procesy. Chemické interakcie, ktoré
vedú k počiatočnému prichyteniu buniek, sú súhrou príťaţlivých a odpudivých síl,
určovaných elektrickými nábojmi na povrchoch buniek aj substrátov. Musia teda do určitej
miery závisieť od vlastností chemického zloţenia substrátov. Príkladom je porovnanie
adsorpcie buniek Bacillus subtilis na kremeň (SiO2) a korund (Al2O3). Povrch kremeňa
vykazoval zanedbateľnú afinitu k bakteriálnym bunkám, pretoţe je pri hodnote pH vyššej ako
2 záporne nabitý. Povrch buniek má záporný náboj aj pri hodnotách pH vyšších ako 2,5. V
tomto prípade je elektrostatické odpudzovanie príliš silné a zabráni adsorpcii a prichyteniu
buniek. Na druhej strane je povrch korundu aţ do hodnoty pH 9 nabitý kladne a umoţňuje
prichytenie. Elektrostatické interakcie však nie sú jednoduchou odpoveďou na všetky otázky.
Bolo pozorované, ţe vo veľmi kyslých roztokoch sa bunky prichytávali na kladne nabitý
povrch minerálu protonovanými karboxylovými skupinami bez elektrického náboja. Je to
vysvetlené tým, ţe elektricky neutrálne skupiny sa správajú hydrofóbne. Pri vyššej hodnote
pH vzrastá záporný elektrický náboj na povrchu buniek, čím sa zvyšuje hydratácia funkčných
skupín a celkový hydrofilný charakter povrchu. Následkom dochádza k oddeleniu buniek od
tuhých substrátov, kým záporný náboj nezosilnie a elektrostatické príťaţlivé sily neprevládnu
nad tendenciou bakteriálneho povrchu obklopovať sa molekulami vody. Z toho vyplýva, ţe
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prichytenie je uprednostnené, ak sa hydrofóbny povrch bunky viaţe na povrchy so slabým
alebo ţiadnym elektrickým nábojom alebo je hydrofilný povrch bunky priťahovaný
substrátom s opačným elektrickým nábojom. Napríklad bentické cyanobaktérie majú
prevaţne hydrofóbne povrchy, kým planktonické druhy sú hydrofilnejšie. Zdá sa, ţe
hydrofóbna podstata niektorých cyanobaktérií je zakódovaná geneticky, pretoţe niektoré
hydrofilné druhy dokáţu zmeniť svoj povrch na hydrofóbny tak, ţe vytvárajú slizové puzdrá z
elektricky neutrálnych polymérov. Prvotná adhézia je vratný proces, pričom pohyb vo vode
môţe mikrobiálne bunky od povrchu ľahko odniesť. Z tohto dôvodu vyhľadávajú baktérie
nerovné a drsné povrchy. Nachádzajú sa preto najmä na úlomkoch vápencov, ktoré sa
skladajú z pomerne dobre rozpustného kalcitu.
Definitívne a nevratné prichytenie pomocou mimobunkových polymérov alebo tenkých
vlákien; bakteriálne bunky sa priblíţia k povrchu substrátu pomocou chemických interakcií a
ak nie sú inými silami odnesené, proces prichytenia nevratne dokončia. Tvorbou
mimobunkových polymérov, ktorými preklenú úzku medzeru medzi bunkou a substrátom sa
naň doslova prilepia. Niektoré genetické štúdie poukazujú na fakt, ţe prvotná adhézia k
povrchu aktivuje niektoré gény zodpovedné za syntézu mimobunkových polymérov.
Biochemickými štúdiami sa tieţ zistil výrazný rozdiel medzi početnosťou a zastúpením
membránových proteínov medzi bentickými a planktonickými druhmi. Iné baktérie sa
prichytávajú

pomocou

vlasovitých

útvarov

nazývaných

pilusy.

Pri

laboratórnych

podmienkach stačí baktériám od 10 do 30 min na to, aby nový povrch úplne pokryli
monovrstvou ich buniek. Aktívny pohyb napomáha prichyteniu, pretoţe svojou kinetickou
energiou môţu baktérie prekonávať elektrické odpudivé sily. Po prvej vlne prichytenia
dochádza k leptaniu povrchu, vytvoreniu biofilmov, prípadne osídľovaniu povrchu ďalšími
druhmi.

9.3 Adsorpcia kovov na bunkové povrchy
V súčasnosti viaceré štúdie potvrdzujú fakt, ţe bakteriálne bunky nie sú inertné voči svojmu
okolitému ţivotnému prostrediu, ich povrchy sa správajú ako pomerne dobre definované
geochemické systémy. Povrchy baktérií sa preukazujú pomerne nízkym izoelektrickým
bodom, čiţe pri normálnych hodnotách pH majú prevaţne záporne nabité povrchy buniek. To
znamená, ţe ich povrchy by mali priťahovať a adsorbovať najmä katióny. Keďţe sú
mikroorganizmy ubikvitné, majú za priaznivých podmienok vysoké počty jedincov, vysokú
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abundanciu, vysoký pomer povrchu k objemu. Je teda zrejmé, prečo mikroorganizmy
zohrávajú dôleţitú úlohu v geochemických cykloch mnohých kovov.
Je všeobecne známe, ţe niektoré katióny sa pomerne pevne viaţu na záporne nabité funkčné
skupiny na povrchoch baktérií. Existujú aj tie, ktoré sa viaţu a sú vymeniteľné ľahšie, pričom
poskytujú len dočasnú kompenzáciu záporného náboja, ktorý je výsledkom deprotonácie
povrchu. Silu chemickej väzby vyjadruje rovnováţna konštanta, KM. Čím vyššia je hodnota
tejto rovnováţnej konštanty, tým silnejšie sa daný kov viaţe na funkčnú skupinu, a tým menej
je pravdepodobné, ţe sa katión desorbuje a dostane sa späť do vodného roztoku. Adsorpcia
katiónov kovov, ako aj špeciácia kovu v roztoku a aj na povrchoch buniek alebo minerálov, je
významne ovplyvňovaná hodnotou pH. Zvlášť dôleţitá je pritom ďalšia rovnováţna
konštanta, vyjadrujúca hodnotu pH, pri ktorej dochádza k hydrolýze kovu, t.j. k prednostnému
ukladaniu v tuhej fáze a nie vo vodnom roztoku. Príkladom je hydrolýza Fe(III), ku ktorej
dochádza pri pH okolo 2,2. Pri danej hodnote alebo vyššej hodnote pH rozpustené Fe(III) z
roztoku vypadáva, takmer vţdy ako mineraloid ferihydrit, Fe(OH) 3.
9.3.1 Bakteriálne povrchy – adsorpcia kovov
Vo svojej štúdii ukázali Beveridge a Murray v roku 1996, ţe bunkové steny baktérií Bacillus
subtilis ponorené do presýtených roztokov boli mineralizované tak intenzívne, ţe výsledkom
boli kompaktné agregáty minerálov a organickej hmoty. Ide najmä o prechodné kovy, ktoré
rozptyľujú elektróny tak silne, ţe boli pouţívané ako kontrastný prostriedok pre elektrónovú
mikroskopiu. Vďaka sýteniu buniek kovmi bolo moţné pozorovať a študovať bunkové
štruktúry v transmisnom elektrónovom mikroskope. Alkalické kovy a kovy alkalických zemín
(Na+, Mg+), ktoré sú dobre rozpustné vo vode, boli taktieţ adsorbované, ale v malých
mnoţstvách. Je zaujímavé, ţe sú pozorované zmeny v štruktúre peptidoglykánu v závislosti
od toho, aký kov sa adsorbuje na bunkovú stenu. Podľa toho, aký kov je pridaný do roztoku je
moţné vyvolať zmrštenie alebo nafúknutie buniek.
Rôzne chemické činidlá sa pouţívajú k tomu, aby sa objasnila situácia, na ktoré funkčné
skupiny sa viaţu katióny kovov. Tieto činidlá pozmeňujú alebo odstraňujú vybrané funkčné
skupiny. Záporne nabité karboxylové skupiny môţu byť neutralizované reakciou s vodou
rozpustnými karbodiimidmi alebo pozmenené na kladne nabité skupiny reakciou
s etyléndiamidom. Kyselinu teichoovú môţeme odstrániť zriedenou zásadou a amínové
skupiny získajú záporný náboj, ak ich nahradíme aniónmi kyseliny kyseliny jantárovej alebo
odstránime reakciou (deamináciou) s kyselinou dusičnou. Keď sú karboxylové skupiny
v bunkovej stene, peptidoglykáne, Bacillus subtilis chemicky neutralizované, adsorpčná
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kapacita výrazne klesne. Obdobný výsledok je zaznamenaný pri odstránení kyseliny
teichoovej, čiţe adsorpčná kapacita sa zníţi, ale nie pre všetky kovy rovnako ako pri
neutralizácii karboxylových skupín. Chemické viazanie kladne nabitých skupín na povrch
Bacillus subtilis výrazne zníţi počet atómov, ktoré sú schopné vytvárať väzby s katiónmi. Na
druhej strane vedie zníţenie počtu kladne nabitých amínových skupín k zvýšeniu adsorpčnej
kapacity. Tieto štúdie súhrnne ukazujú, ţe karboxylové skupiny v bunkových stenách baktérií
Bacillus subtilis sú najelektronegatívnejšími funkčnými skupinami a ţe za väčšinu sorpčnej
kapacity grampozitívnych baktérií je zodpovedný peptidoglykán.
Miera previazania glykánových vlákien v peptidoglykáne taktieţ do veľkej miery ovplyvňuje
adsorpčnú kapacitu. Prepájanie sa uskutočňuje pomocou chemických väzieb s peptidovými
reťazcami, čo tieţ ale znamená stratu dvoch nabitých skupín na kaţdú takúto chemickú väzbu.
Čím je miera prepájania vyššia, tým kompaktnejšia je bunková stena a tým menej katiónov je
potrebných na neutralizáciu náboja aniónových ligandov. Heterogenita elektrického náboja sa
dá dobre sledovať reakciou buniek s iným vhodným chemických činidlom, s polykatiónovým
feritínom. Tieto polykatióny sa viaţu prednostne na peptidové reťazce a kyselinu teichoovú
na vonkajších povrchoch buniek Bacillus subtilis. Polykatióny označujú časti povrchov s
relatívne vyšším elektrickým nábojom. Je zaujímavé, ţe hroty buniek sú elektronegatívnejšie,
ako ostatné plochy na povrchu.
Bunkové steny Bacillus licheniformis sa podstatne líšia od bunkových stien Bacillus subtilis
tým, ţe obsahujú aţ 26 % kyseliny teichurónovej a 52 % kyseliny teichoovej, teda všeobecne
oveľa menej peptidoglykánu. V porovnaní s Bacillus subtilis adsorbujú bunkové steny
Bacillus licheniformis o jeden rád menej kovov. U Bacillus licheniformis podstatne
dôleţitejšiu úlohu zohrávajú fosforečnanové skupiny v kyseline teichoovej a karboxylové
skupiny v kyseline teichurónovej. Všeobecne je moţné konštatovať, ţe celková adsorpčná
kapacita týchto grampozitívnych

baktérií je daná mnoţstvom a typom sekundárnych

polymérov. Avšak je zaujímavé, ţe obidva typy sekundárnych polymérov (kyselina teichoová
a kyselina teichurónová) viaţu kovy, čo znamená, ţe mikroorganizmy sú schopné presne
kontrolovať pomer záporných a kladných nábojov bez ohľadu na to, v akom roztoku existujú.
Gramnegatívne baktérie, napríklad Escherichia coli, dokáţu viazať podstatne menej kovov
(10 % alebo menej) ako grampozitívne baktérie. Na rozdiel od grampozitívnych baktérií sú
kovy gramnegatívnymi baktériami adsorbované heterogénnejšie, čo súvisí s komplexnou
stavbou vonkajších vrstiev týchto buniek. Je to dané vyšším pomerom fosforečnanov ku
lipidom v lipopolysacharidoch v porovnaní s fosfolipidmi, čoho dôsledkom je vyššia
reaktivita a adsorpčná kapacita vonkajšej membrány. Aj keď lipopolysacharidy tieţ obsahujú
189

karboxylové skupiny, dve tretiny z nich neviaţu kovy, pretoţe sú chemicky viazané na
katiónové amínové skupiny. Peptidoglykán u Escherichia coli a Bacillus subtilis je chemicky
veľmi podobný. U Escherichia coli však peptidoglykán tvorí len veľmi tenkú vrstvu, ktorá
však reaguje s niektorými kovmi

silnejšie ako vonkajšia membrána. Rovnako ako u

grampozitívnych baktérií, aj v tomto prípade sa zvýšená reaktivita vysvetľuje prítomnosťou
voľných karboxylových skupín.
Mnohé grampozitívne ako aj gramnegatívne baktérie produkujú mimobunkové polyméry,
ktoré poskytujú mnoho reaktívnych funkčných skupín na viazanie kovov. Vďaka ich
vysokému stupňu hydratácie prenikajú kovy cez tieto materiály veľmi ľahko a difundujú
priamo k aniónových karboxylovým skupinám urónových kyselín alebo neutrálnym skupinám
sacharidov, na ktoré sa adsorbujú. V prírodných vodách a v médiách s nízkym obsahom
kovov sa kapsule zdajú byť objemné, s neurčitým ohraničením, kým v roztokoch s vysokým
obsahom kovov dochádza k ich zmršteniu, flokulácii alebo dokonca k vzniku agregátov
minerálov a organických polymérov. Veľký špecifický povrch a reaktivita polymérov v
kapsuliach zabezpečuje vysokú adsorpčnú kapacitu tých druhov, ktoré tento typ
mimobunkových polymérov vytvárajú. Druhy, ktoré sa obaľujú kapsulami, sú schopné
tolerovať vyššie obsahy kovov. V sedimentoch kontaminovaných kovmi stúpa podiel druhov
s kapsulami, kým tie druhy, ktoré takéto útvary nemajú, väčšinou nepreţívajú. Zaujímavou je
skutočnosť, ţe druhy s kapsulami, ktoré boli izolované z kontaminovaných lokalít a následne
kultivované v laboratóriách na médiách bez kovov, kapsule vytvárať prestanú. Z tohto dôvodu
kapsule z mimobunkových polymérov sú ochranným mechanizmom voči vysokému obsahu
kovov v ţivotnom prostredí, pričom mikroorganizmy dokáţu tento mechanizmus aktívne
biochemicky regulovať.
Je moţné konštatovať, ţe neexistuje ţiadny dobre definovaný pomer medzi mnoţstvom
adsorbovaných kovov a mnoţstvom aniónových skupín na bunkových povrchoch.
V niektorých prípadoch sú bunkové steny husto pokryté adsorbovanými katiónmi, kým
niekedy je kovov tak veľa, ţe sa hovorí o biomineralizácii, pretoţe sa pozorujú zárodky, zrná
a kryštály.
9.3.2 Fungálne povrchy – adsorpcia kovov
Bunkové povrchy rias sa vyznačujú veľkým počtom funkčných skupín, ktoré za normálnych
hodnôt pH deprotonujú, majú preto vysokú adsorpčnú kapacitu. Najdôleţitejšími funkčnými
skupinami sú karboxylové skupiny urónových kyselín v algináte, pretoţe práve tu sú
optimálne rozmiestnené na viazanie mnoţstva katiónov kovov. Odstránenie alginátu
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z biomasy rias spôsobuje prudké zníţenie adsorpčnej kapacity. Mnohé zelené riasy obsahujú
v celulóze aj estery s naviazanými síranovými aniónmi. Tieto estery sú vzhľadom na svoje
veľmi nízke hodnoty pKa (1–2,5) schopné viazať kovy aj vo veľmi kyslých vodách. Pri
mnohých druhoch rias je adsorpcia kovov jednoznačne pasívnym procesom a prebieha bez
ohľadu na to, či má fyziologickú úlohu a význam alebo nie. Riasy sa teda vyznačujú
výnimočne vysokou adsorpčnou kapacitou pre kovy. Z toho vyplýva, ţe riasy v riekach
s vyšším obsahom kovov budú na tieto prvky tieţ bohatšie. Zaujímavé je, ţe mnohé kovy
môţu byť akumulované na riasach do takej miery, ţe ich je moţné zachytiť aj s existujúcou
analytickou technikou, a tak môţu byť riasy vyuţívané na vyhľadávanie loţísk rudných
surovín.
Predmetom veľkého záujmu a vedeckého štúdia bola taktieţ adsorpčná kapacita vláknitých
húb a kvasiniek. Je preukázané, ţe pre adsorpciu kovov sú dôleţité najmä chitín a chitozán,
pretoţe po ich odstránení sa adsorpčná kapacitu prudko zniţuje. V týchto polyméroch sú
protonované amínové skupiny zodpovedné za adsorpciu aniónov, kým fosforečnanové
a karboxylové skupiny viaţu katióny. Najdôleţitejšími skupinami sú pravdepodobne
karboxylové. V štúdii, v ktorej karboxylové skupiny boli chemicky pozmenené v bunkách
Aspergillus niger, adsorpčná kapacita sa nevratne zníţila o 90 %. Menej prítomné zloţky na
povrchoch buniek vláknitých húb, fenoly alebo melaníny, tieţ vykazujú afinitu ku katiónom
kovov.
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10 ŤAŢKÉ KOVY – VPLYV NA MIKROBIÁLNE BUNKY
Globálna

kontaminácia

ţivotného

prostredia

patrí

v súčasnosti

medzi

jeden

z najvýznamnejších problémov, ktorý zasahuje všetky zloţky environmentu. Pôdny systém je
veľmi špecifická zloţka a do istej miery môţe účinne, prirodzene eliminovať rôzne cudzorodé
látky nadobudnuté chemizáciou poľnohospodárskej ako aj priemyselnej výroby.
Anorganické kontaminanty, predovšetkým potenciálne rizikové prvky ako ťaţké kovy sú
váţnym problémom vo všetkých zloţkách ţivotného prostredia. Viaceré z týchto kovov
pôsobia v terestriálnom ekosystéme toxicky, a to uţ aj pri nízkych koncentráciách. Ich toxicita
spočíva v nahradzovaní esenciálnych kovov v enzýmoch a iných biomolekulách, čím
dochádza k inhibícii ich funkcií. Vplyv ťaţkých kovov na ţivotné prostredie je zvýraznený
ich charakteristickou vlastnosťou a to je nedegradovateľnosť. Ťaţké kovy prebiehajú
globálnym ekologickým cyklom, v ktorom hlavnú úlohu má pôda a voda. Pôda však
nevystupuje ako ich pasívny akceptor, kontaminovaná pôda sa stáva zdrojom znečistenia
ostatných zloţiek ţivotného prostredia a potravového reťazca. Anorganické kontaminanty v
pôdnom ekosystéme je preto nevyhnutné posudzovať vo vzájomnej súvislosti s ich obsahom a
pohybom vo všetkých sférach ţivotného prostredia. K ťaţkým kovom patria ţivotne dôleţité
prvky, nevyhnutné pre výţivu organizmov, ako meď, ţelezo, zinok, kobalt a selén,
neesenciálne kovy, ktoré sú potenciálne toxické, sú ortuť, olovo a kadmium.

10.1 Interakcia kontaminantov s minerálnou fázou pôd
Bioprístupnosť rizikových prvkov závisí od ich väzby na minerálne častice. Napríklad olovo
je menej rozpustné a menej mobilné, pokiaľ je prítomné vo forme kryštalických minerálov
(galenit, pyromorfit), ako keď je sorbované na minerálne povrchy, z ktorých môţe byť
relatívne ľahko desorbované, napr. pri zníţení pH pôdneho roztoku. Závislosť sorpcie prvkov
od pH potom závisí od toho, či je prvok prítomný ako katión alebo anión. Sorpcia katiónov sa
bude s narastajúcim pH zvyšovať, teda so zvyšujúcim sa záporným nábojom na povrchu.
Významný vplyv na účinnosť sorpcie kontaminantov má charakter interakcií s minerálnym
povrchom. Ióny prvku môţu byť relatívne silno viazané

prostredníctvom kovalentných

väzieb (chemisorpcia), pričom sú obtiaţne desorbované. V iných prípadoch môţe byť ión
prvku relatívne slabo viazaný prostredníctvom elektrostatickej adsorpcie. V tomto prípade
nevznikajú ţiadne chemické väzby medzi iónom a minerálnym povrchom a ióny môţu byť
relatívne ľahko desorbované. Okrem vyššie uvedených typov sorpčných mechanizmov so
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zvyšujúcim mnoţstvom sorbovaného iónu môţe dochádzať k tvorbe povrchových zrazenín.
Pokiaľ zrazenina obsahuje chemické zloţky odvodené z roztoku aj z rozpúšťania minerálu,
hovoríme o koprecipitácii. Tento typ sorpcie je charakteristický napríklad pre nikel a kobalt
ako sorbáty a pre oxidy hliníka, kaolinit a pyrofylit ako sorbenty. Sorpcia niklu, kobaltu a
zinku na povrch ílových minerálov vedie k vytváraniu zrazenín zmiešaných hydroxidov
kovov. Podobne môţe dochádzať ku koprecipitácii olova s fosforečnanmi, pri ktorej vzniká
pyromorfit. Tento proces je moţné vyuţiť na imobilizáciu olova v kontaminovaných pôdach.
Mimoriadne významným procesom je adsorpcia na ílové minerály vzhľadom na ich vysokú
sorpčnú kapacitu. Povrch ílových minerálov má negatívny náboj a menší podiel variabilného
náboja na hranách častíc, ktorý závisí od pH. Schopnosť ílových minerálov viazať rizikové
prvky prítomné vo forme katiónov koreluje s ich katiónovou výmennou kapacitou. Táto
katiónová výmenná kapacita je pre jednotlivé ílové minerály rôzna. Adsorpcia kontaminantov
na ílové minerály môţe prebehnúť dvoma mechanizmami, a to elektrostatickou adsorpciou,
ktorá prebieha na bazálnych plochách ílových minerálov alebo chemisorpciou, ktorá prebieha
na amfotérnych ligandoch na hranách ílových minerálov. Výsledky makroskopických a
mikroskopických štúdií ukázali, ţe pri sorpcii olova na montmorilonit sa uplatňuje
elektrostatická adsorpcia aj chemisorpcia. Pri nízkej iónovej sile a nízkom pH prevaţovala
elektrostatická

adsorpcia

na

bazálnych

plochách

v

medzivrstevných

priestoroch

montmorilonitu. Pri raste iónovej sily a pH sa zvyšoval podiel sorpcie olova na hranách
montmorilonitu, pri ktorej vznikali polyméry olova. Typ interakcie medzi kovom a minerálom
tieţ ovplyvňuje rýchlosť a reverzibilitu sorpcie. Sorpcia taktieţ závisí od reaktivity
adsorpčných miest

na povrchu minerálov.

Štúdie vyuţívajúce spektroskopické a

mikroskopické techniky ukázali, ţe tvorba povrchových zrazenín a polyjadrových
povrchových komplexov sú dôleţité sorpčné mechanizmy, ktoré sa uplatňujú na povrchu
minerálnych častíc. Tieto sorpčné mechanizmy boli pozorované pri kobalte, medi, niklu a
olova na povrchu oxidov a alumosilikátov. Povrchové zrazeniny boli pozorované v prípadoch,
keď mnoţstvo sorbovaného kovu bolo hlboko pod úrovňou teoretického monovrstevného
pokrytia povrchu minerálu a v rozsahu hodnôt pH, pri ktorých nedochádza k prekročeniu
termodynamického produktu rozpustnosti hydroxidu daného kovu.

10.2 Mikrobiálna sorpcia a akumulácia kovov
Mikroorganizmy sa podieľajú na zmene rozpustnosti, biodostupnosti a mobility ťaţkých
kovov a teda významne ovplyvňujú ich osud v pôdnych aj vodných ekosystémoch.
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Mikrobiálne bunky dokáţu vyuţívať širokú paletu mechanizmov pre sorpciu a akumuláciu
kovov. Patrí sem aktívny transport, oxidačnoredukčné reakcie, extracelulárna tvorba
komplexov, precipitácia, konverzia zlúčenín na prchavé alebo menej toxické formy ťaţkých
kovov. Za vhodných podmienok je imobilizácia a mobilizácia kovov uskutočňovaná jedným
alebo viacerými mechanizmami, t.j. oxidácia–redukcia kovov ovplyvňujúca ich mocenstvo a
rozpustnosť, zmeny pH ovplyvňujúce iónový stav kovov a tým ich rozpustnosť, rozpúšťanie a
extrakcia kovov mikrobiálnymi metabolitmi a rozkladnými produktmi, volatilizácia
alkylačnými reakciami, imobilizácia vedúca k tvorbe stabilných minerálov alebo
bioakumulácia biomasou a biopolymérmi, biotransformácia organokovových komplexov,
mikroorganizmy dokáţu akumulovať širokú paletu kovov z vonkajšieho prostredia, schopnosť
prijímať a kumulovať kovy majú ţivé i mŕtve bunky, produkty metabolizmu buniek,
extracelulárne polysacharidy a tieţ zloţky bunkových stien.
Mikrobiálny príjem kovov moţno rozdeliť do dvoch hlavných fáz. Prvá fáza, ktorú moţno
pozorovať najmä u mŕtvych buniek, je na metabolizme nezávislé viazanie alebo adsorpcia na
bunkové steny alebo iné vonkajšie povrchy. Obyčajne ide o proces veľmi rýchly. Druhá fáza
je na metabolizme závislý transport kovu cez bunkovú membránu, ide o oveľa pomalší
proces. V niektorých prípadoch je intracelulárny príjem kovu výsledkom difúzie spôsobenej
zvýšenou permeabilitou membrány. U rastúcich buniek môţe byť jedna alebo aj obe fázy
ovplyvnené fyzikálno-chemickými faktormi prostredia (koncentrácia ťaţkého kovu,
prítomnosť katiónov a aniónov, pH, teplota, iónová sila, absencia zdroja energie, prítomnosť
metabolických inhibítorov, exkrécia látok schopných tvoriť komplexy alebo vyzráţať kovy,
doba trvania sorpcie), fyziologickým a morfologickým stavom buniek (zloţenie bunkových
stien, tvorba extracelulárnych polysacharidov).
Baktérie sú ohraničené bunkovou stenou a membránou, ktoré obsahujú lipidy, proteíny,
peptidoglykány a polysacharidy. Bunková stena má negatívny náboj, preto silne interaguje s
kovovými iónmi vo vonkajšom prostredí. Táto interakcia je v niektorých prípadoch taká silná,
ţe bunková stena baktérií je takmer potiahnutá vrstvou kovu, napr. vo forme
fosforečnanových solí vyzráţaných na povrchu bunkovej steny. Vo vode nerozpustné soli
kovov, ktoré vznikajú činnosťou mikroorganizmov, sa nemusia vţdy vyzráţať iba na povrchu
bunkových stien. Napríklad sulfán produkovaný sírnymi baktériami (Desulfovibrio) reaguje s
kovmi za vzniku vo vode nerozpustných kovových sulfidov. Kombinácia biovylúhovania a
bioprecipitácie pôd pomocou sírnych baktérií je povaţovaná za účinnú technológiu pri
odstraňovaní kovov z kontaminovaných pôd. Na metabolizme nezávislá adsorpcia kovových
iónov bunkovými stenami je obvykle proces veľmi rýchly a sorbované môţu byť pomerne
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veľké mnoţstvá kovov. Uplatňujú sa ligandy nachádzajúce sa v bunkových stenách ako
karboxylové, fosfátové, hydroxylové, sulfhydrylové a amino skupiny. Mnohé kovy sú pre rast
a metabolizmus buniek esenciálne a mikroorganizmy vlastnia transportné systémy s rôznym
stupňom špecificity pre ich akumuláciu z vonkajšieho prostredia. Neesenciálne kovy môţu
vnikať do buniek tými istými transportnými systémami. Mnoţstvo kovu, ktoré je
akumulované aktívnym transportom v intracelulárnom priestore bunky môţe značne
prevyšovať mnoţstvo, ktoré je viazané fyzikálno-chemickými procesmi. Existujú však aj
výnimky, kde aktívny transport z hľadiska celkovej biosorpcie nehrá významnú úlohu (pri
mikrobiálnych bunkách, ktoré produkujú extracelulárne polysacharidy s vysokou biosorpčnou
kapacitou). Po prieniku do bunky môţu byť ióny kovov začlenené do vnútrobunkových
štruktúr alebo prevedené na menej toxické formy. Najčastejšia odpoveď mikroorganizmu na
zvýšenú koncentráciu toxických kovových iónov je produkcia intracelulárnych proteínov
schopných viazať kovy, ktoré plnia v podstate detoxifikačnú funkciu. V tejto oblasti sa
pozornosť sústreďuje na prípravu geneticky modifikovaných mikroorganizmov, schopných vo
zvýšenej miere syntetizovať intracelulárne peptidy viaţúce kovy. Mnohé baktérie produkujú
veľké mnoţstvo extracelulárnych polymérov, ktoré tvoria kapsuly alebo agregáty okolo
buniek. Najčastejšie ide o polysacharidy s voľnými aniónovými skupinami, ktoré sú schopné
viazať kovové katióny. Zloţky bunkových stien vláknitých húb, ako sú manány, glukány,
fosfomanány, chitín, chitosán, alebo melanín sa môţu vo veľkej miere podieľať na sorpcii
ťaţkých kovov.
10.2.1 Vplyv ťaţkých kovov na baktérie
Pomerne široké vyuţitie ťaţkých kovov v priemyselných odvetviach a v poľnohospodárstve
vedie k ich akumulácii v pôde, v prachových časticiach, v pevných odpadoch a v odpadovej
vode. Časté je aj ich zabudovávanie sa do jednotlivých článkov potravinového reťazca, čím
predstavujú potenciálny zdroj znečistenia ţivotného prostredia, ako i riziko pre ľudské
zdravie. Schopnosť mikroorganizmov, medzi nimi aj baktérií, prijímať a viazať kov z
prostredia, zvýšil záujem o hlbšie poznanie interakcií medzi mikroorganizmami a ťaţkými
kovmi.
Ťaţké kovy, ako kobalt, meď, nikel a zinok sú pre bakteriálnu bunku v nanomolárnych
koncentráciách esenciálne. Zinok napríklad potrebujú všetky ţivé organizmy pre svoj
kontinuálny rast a vývoj. Mnohým enzýmom umoţňuje jeho prítomnosť vykonávať jednak
štrukturálnu ako aj katalytickú funkciu. Vzhľadom na skutočnosť, ţe ťaţké kovy sú uţ i pri
nízkych

koncentráciách

veľmi

toxické,

tak

prokaryotické

ako

aj

eukaryotické
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mikroorganizmy si vytvárajú viaceré obranné mechanizmy voči ich škodlivému pôsobeniu.
Odpoveď baktérií na ťaţké kovy zahŕňa expresiu celej sady génov. Exprimujú sa gény
teplotného šoku, gény prislúchajúce SOS a oxidačnému stresovému regulónu. Iné ťaţké kovy,
ako olovo, kadmium, striebro nepatria medzi esenciálne stopové prvky a nie je známa ani ich
biologická funkcia. Ťaţké kovy patria medzi prechodné prvky Mendelejevovej periodickej
tabuľky. Atómy týchto prvkov obsahujú nespárený elektrón (okrem zinku), a preto sa môţu
formálne označiť ako radikály. Všetky prechodné prvky sú kovy. Schopnosť prechodných
kovov vyskytovať sa vo viacerých oxidačných stupňoch im umoţňuje zúčastňovať sa
mnohých oxidačno-redukčných reakcií, ale na druhej strane môţu redukčnými reakciami
tvoriť vysoko toxický hydroxylový radikál.
Kadmium je neesenciálny kov, relatívne hojne rozšírený v ţivotnom prostredí. Príčinou tohto
rozšírenia je v značnej miere priemyselná výroba, kde sa pouţíva ako farebný pigment pri
výrobe galvanických článkov a v poľnohospodárstve, kde sa dostáva do pôdy v
importovaných fosfátových hnojivách. Hoci nie je známa jeho biologická funkcia, je uţ v
nízkych koncentráciách toxický a má škodlivý účinok na rast a metabolizmus
mikroorganizmov, rastlín a zvierat. Soli kadmia sa hromadia v pečeni, obličkách, mozgu,
pľúcach,

srdci,

semenníkoch a

v nervovom tkanive.

Viaceré experimentálne a

epidemiologické štúdie poskytli dôkazy o kancerogenite kadmia. Hoci toxický účinok kadmia
nie je ešte presne známy, s toxicitou kadmia je spájaná produkcia reaktívnych metabolitov
kyslíka, charakterizujúca oxidačný stres. Ióny Cd2+ môţu nahradiť ióny zinku a ţeleza v
niektorých proteínoch, napr. v molekulách metaloenzýmov a proteínoch interagujúcimi s
DNA, čo má za následok ich inaktiváciu a uvoľnenie iónov generujúcich vysoko reaktívne
hydroxylové radikály (OH•), ktoré potom následne poškodzujú molekuly DNA, proteínov a
lipidov. Napríklad štúdie in vivo poukázali na zvýšenú lipoperoxidáciu v pľúcach, mozgu a
pečeni potkanov po podaní kadmia. Iné štúdie dokázali, ţe niektoré antioxidanty a lapače
voľných radikálov zniţovali toxický účinok kadmia. Okrem toho, kadmium inhibuje
replikáciu DNA a jeho účinkom sa stáva DNA citlivejšia na nukleázový atak, výsledkom
čoho je poškodenie vláken DNA. I keď väčšina štúdií zastáva hypotézu, ţe toxicita kadmia by
mohla byť súčasťou oxidačného stresu, viaceré štúdie naznačujú, ţe pôsobenie kadmia
nemusí sprostredkovať rovnakú odozvu, akú vyvoláva oxidačný stres, hoci kadmium indukuje
aj syntézu oxidačných stresových proteínov. Výsledná rezistencia voči kadmiu nemusí byť
teda len výsledkom antioxidačných enzýmových aktivít, ale môţe predstavovať samostatnú
odpoveď, ktorej súčasťou sú aj antioxidačné enzýmy. Bakteriálne bunky veľmi ľahko
prijímajú kadmium vo forme katiónu Cd2+ v zásade dvomi na energii závislými konštitutívne
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exprimovanými divalentnými katiónovými transportnými systémami. U gramnegatívnych
baktérií (Cupriavidus metallidurans CH34, Achromobacter sp.) je vyvinutý konštitutívne
exprimovaný relatívne nešpecifický divalentný katiónový Mg 2+ transportný systém. Pre
grampozitívne baktérie (Staphylococcus aureus) je príznačný vysoko afinitný Mn2+
transportný systém. V prírode sa vyskytujú bakteriálne kmene rezistentné nielen voči kadmiu,
ale aj voči iným ťaţkým kovom. Okrem mutáciou získanej rezistencie, v súčasnosti poznáme
len dva základné mechanizmy rezistencie voči tomuto kovu, aktívny eflux katiónov, alebo
vnútrobunkovú komplexáciu kovu. Aktívny eflux katiónov je primárny mechanizmus
vyvinutý

u prokaryotických

mikroorganizmoch

a

pravdepodobne

aj

u

kvasinky

Saccharomyces cerevisiae a jeho úlohou je redukovať vnútrobunkovú koncentráciu toxického
kovu na akceptovateľnú úroveň prostredníctvom odstránenia toxického kovu z bunky. Všetky
bakteriálne efluxné systémy sú kódované na plazmidoch a sú indukovateľné. Vnútrobunkovú
komplexáciu kovu vyuţívajú najmä eukaryotické mikroorganizmy. Ťaţké kovy sú
neutralizované väzbou so špecifickými, proteínmi viaţucimi kov s vysokým obsahom
cysteínu. V bunkách rastlín, rias, vláknitých húb a kvasiniek sa tieto proteíny viaţuce kov
nazývajú fytochelatíny, v ţivočíšnych bunkách, rastlinách, ale aj kvasinkách sa nazývajú
metalotioneíny. Proteíny viaţuce kov sú indukovateľné. Hoci vnútrobunková komplexácia
kovu nie je základným mechanizmom bakteriálnej rezistencie, podobné komponenty sa zistili
aj v bakteriálnych bunkách, napr. proteín GatA u Escherichia coli.
10.2.2 Vplyv ťaţkých kovov na mikroskopické huby
Mikroskopické huby sú organizmy rozšírené vo všetkých zloţkách ţivotného prostredia s
veľkou schopnosťou prispôsobiť sa aj negatívne zmeneným podmienkam prostredia. Ich
výrazná adaptačná schopnosť im umoţňuje existovať často aj v extrémnom prostredí, ktoré
iným, citlivejším organizmom nevyhovuje. Je to predovšetkým prostredie zaťaţené
antropogénnou činnosťou. Ide o acidifikované alebo banskou činnosťou ovplyvnené pôdy a
riečne sedimenty, výsypky, haldy a tieţ vody. Ióny kovov uvoľnené z pôvodných
anorganických zlúčenín, tak vo vodnom prostredí ako aj v prostredí pôdnej vody, predstavujú
pre všetky organizmy nachádzajúce sa v takomto prostredí váţne environmentálne riziko,
kedy dochádza k výrazným morfologickým a následne aj reprodukčným zmenám.
Na nepriaznivé, resp. negatívne zmeny prostredia mikroskopické huby dokáţu reagovať
pomerne rýchlo a rôznym spôsobom. Jedným z nich je prechod do stavu anabiózy, v ktorom
preţívajú bez toho, aby sa zníţila ich ţivotaschopnosť. Po obnovení vhodných podmienok
opäť prechádzajú do aktívneho stavu. Na nepriaznivé pH prostredia a nevyhovujúce
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fyziologické podmienky mikroskopické huby reagujú vylučovaním veľkého mnoţstva
medziproduktov citrátového cyklu, napr. kyseliny citrónovej, fumárovej a α-oxalglutarovej.
Dlhodobý negatívny účinok rôznych ťaţkých a toxických prvkov a ich iónových foriem ako
Pb2+, Zn2+, Cu2+, Cd2+, Hg2+, As5+, Sb5+ spôsobuje výrazné deformácie a abnormality na
makromorfologickej i mikromorfologickej úrovni. Zmeny na makromorfologickej úrovni sa
prejavujú menším rastom kolónií, tvorbou riedkeho resp. nevyvinutého mycélia a potlačenou,
resp. výrazne oneskorenou sporuláciou.
Z genetického hľadiska poškodené mikroorganizmy moţno povaţovať za mutantné. Tieto
zmeny sú spôsobené súčasne inhibíciou, ale i zvýšenou aktivitou niektorých génov, ktoré sú
aktivované zodpovedajúcimi transkriptázami v stresových podmienkach. Najčastejšie sa
zmeny prejavujú v dvoch oblastiach proteínového spektra, vysokomolekulovej a
nízkomolekulovej časti. De novo syntetizované proteíny z vysokomolekulového spektra
naznačujú spomalenie celého ontogenetického cyklu, zmeny v kvalite bunkových stien a ich
receptorových kanálov. Zmeny v nízkomolekulovej časti spektra naznačujú poruchy vo
fosforylačných reakciách, neschopnosť správneho zbalenia proteínov a nedostatok
sprievodných proteínov, podieľajúcich sa na tvorbe proteínových komplexov. Ióny ťaţkých
kovov a toxické prvky ovplyvňujú morfologické znaky úzko súvisiace s poruchami v
mitotickej aktivite. Environmentálna záťaţ prostredia spôsobená zvýšenou koncentráciou
iónov kovov v prostredí ovplyvňuje v mikroorganizmoch aj hladinu metaloproteínov a ich
aktivitu. Často dochádza k poškodeniu samotnej štruktúry proteínu v dôsledku chemickej
výmeny iónov kovov, ktoré tvoria aktívne centrum molekuly enzýmu. Metaloproteíny
zohrávajú dôleţitú úlohu pri oxidoredukčných reakciách a ich prítomnosť je charakteristická
pre podmienky oxidačného stresu, kedy v bunke zaznamenávame zvýšenú hladinu radikálov
peroxidu vodíka a hydroxylových iónov. Ako odozvu na oxidačný stres bunky syntetizujú
viaceré enzýmy s oxidoredukčnými vlastnosťami. Najčastejšie sa stretávame s proteínmi so
skupiny peroxidáz, kataláz, superoxiddismutáz, glutatiónreduktáz, glutatión-S-transferáz a
ďalších, ktorých hladina i enzymová aktivita je silne modifikovaná v dôsledku stresových
podmienok. Odpoveďou na dlhodobé pôsobenie kontaminovaného prostredia sú potom
modifikované mutantné kmene pôdnych mikroorganizmov so zmenenou štruktúrou
bunkových stien, obsahom a pomerom medzi monosacharidmi a oligosacharidmi ako aj
zloţením lipoproteínov a ich podielom na receptorových kanáloch. Súčasne sú zdrojom
nových modifikovaných génov so zmenenou úrovňou expresie.
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11 DEZINFEKCIA VODY
Aj takmer čisté prírodné vody, ktoré či uţ prešli alebo neprešli technologickou úpravou, môţu
byť často kontaminované patogénnymi mikroorganizmami a sú potom po hygienickej stránke
a zdravotne pre ľudí nevyhovujúce. Infekčné ochorenia sú spôsobované baktériami, vírusmi,
aj inými mikroorganizmami, ktoré nie sú viditeľné ľudským okom. Dezinfekcia vody je preto
mimoriadne dôleţitým opatrením, ktoré prispieva k redukcii a inaktivácii neţiaducich
mikrobiálnych buniek. V minulosti dezinfekcia vody prispela k odstráneniu epidémií
niektorých sa vyskytujúcich vodou rozšírených ochorení, ako je týfus alebo cholera.
K dezinfekcii vody sa najčastejšie pouţíva ultrafialové ţiarenie, úprava chlórom a ozonizácia.
K dezinfekcii malých zdrojov podzemnej vody sa vyuţíva oligodynamické pôsobenie
niektorých ťaţkých kovov, predovšetkým striebra (pri bazénoch tieţ medi). Účinok
dezinfekcie týchto kovov je pravdepodobne spôsobený ich schopnosťou koagulovať
bielkoviny vo vnútri baktérií. Veľmi účinné sú soli striebra, ktoré pôsobia aj v koncentrácii
rádovo µg/l. Záleţí predovšetkým na obsahu chloridov vo vode. Meďnaté soli sa preukazujú
niţším baktericídnym účinkom v porovnaní so striebrom.
Zdrojom ultrafialového ţiarenia je oblúkový výboj, napríklad ortuťová výbojka. Všeobecná
rezistencia mikroorganizmov voči ţiareniu je obdobná ako v prípade chemických
dezinfekčných prostriedkov. Rozdiel je len medzi citlivosťou vegetatívnych buniek baktérií
a spór, ktorá je v prípade dezinfekcie ultrafialovým ţiarením niţšia ako v prípade pouţitia
chemických prostriedkov.

Dezinfekčný účinok ultrafialového

ţiarenia spočíva

vo

fotochemickom poškodení RNA, DNA, eventuálne aj proteínov, enzýmov alebo iných
biologicky významných makromolekúl. Nukleové kyseliny absorbujú ultrafialové ţiarenie vo
vlnovej dĺţke 240 aţ 280 nm a jeho najvyšší účinok je pozorovaný vo vlnovej dĺţke
v rozmedzí od 260 aţ 265 nm. Dôsledkom poškodenia je formovanie tymínových dimérov,
ktoré znemoţňujú replikáciu genetickej informácie, mnoţenie baktérií. Poškodené bunky je
moţné obnoviť pomocou enzýmov. Antimikrobiálny účinok ţiarenia je významne
ovplyvnený vlastnosťami povrchu a spôsobom aplikácie. Najúčinnejší je na absolútne
hladkom povrchu kolmo k výbojke (s uhlom dopadu sa účinnosť zniţuje). Výhody
ultrafialového ţiarenia v dezinfekcii vody sú, ţe ţiarenie neovplyvňuje zápach ani chuť vody,
nemení sa pôvodné zloţenie vody, nevznikajú ţiadne vedľajšie produkty dezinfekcie
a nezanášajú sa chemikálie do vody pretoţe sa jedná o fyzikálny proces dezinfekcie. Okrem
úpravy pitnej a balenej vody sa ultrafialové ţiarenie vyuţíva aj v dezinfekcii vzduchu,
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v prevencii kontaminácie a v dezinfekcii povrchov, potravinárskych obalov v plniacich
zariadeniach.
Úprava chlórom je najčastejší spôsob dezinfekcie. Výsledkom a pozitívom je vysoká
baktericídna účinnosť chlóru aj v nízkych koncentráciách, pomerne jednoduché pouţitie aj
kontrola a taktieţ silné oxidačné účinky. Tie sa dobre uplatňujú pri odstraňovaní mangánu,
ţeleza, sírovodíka a niektorých organických látok. Chlór je plyn ţltozelenej farby, ktorý je
ťaţší ako vzduch. Môţe byť v plynnom, kvapalnom alebo tuhom skupenstve. Vo vode je
chlór veľmi dobre rozpustný, jeho rozpustnosť sa zniţuje so zvyšujúcou sa teplotou. Chlór je
veľmi reaktívny a tvorí niektoré oxidy, kyseliny a iné zlúčeniny, ktoré sa pouţívajú v praxi pri
chlórovaní. Nevýhodou chlóru je, ţe môţe nepríjemne ovplyvniť chuť alebo zápach vody.
Ďalšou nevýhodou je, ţe prostredníctvom chlóru nie sú inaktivované iba baktérie, ale taktieţ
reaguje s prítomnými prírodnými organickými látkami za vzniku vedľajších produktov
dezinfekcie. Jedná sa o široké skupiny látok, z ktorých nie je moţné všetky identifikovať, ale
o mnohých sa vie, ţe majú rôzne toxické alebo karcinogénne účinky. Praktický význam majú
oxid chloričitý, chloramíny a niektoré chlórnany, ktoré vedú k vzniku menšieho mnoţstva
vedľajších produktov, a to buď absolútne alebo aspoň tých, pre ktoré bol stanovený limit.
Z chlórnanov je moţné na dezinfekciu vody pouţiť predovšetkým chlórnan vápenatý,
horečnaný alebo sodný. Oxid chloričitý sa nepouţíva len z hľadiska svojich dezinfekčných
účinkov, ale aj pre schopnosť zneškodňovať zápach po rybách. Pri doprave vody
v rozsiahlych

skupinových

vodovodných

zariadení

je

moţné

pouţiť

dezinfekciu

chloramínovaním. Chloramíny sú zlúčeniny, ktoré uvoľňujú postupne z chemickej väzby
chlór, takţe voda je udrţiavaná v celej sieti dlhšiu dobu bez obsahu voľného chlóru. Chlór
a jeho zlúčeniny podliehajú vo vode hydrolýze za vzniku kyseliny chlórnej, ktorá je nestála
a uvoľňuje kyslík. Uvoľnený kyslík smeruje k protoplazme bakteriálnych buniek s spôsobuje
ich deštrukciu.
Ozón je najsilnejším dezinfekčným a oxidačným činidlom pouţívaným v dezinfekcii vody. Je
to plyn, ktorý vzniká pri štiepení molekúl kyslíka na atómy a ich spojením s molekulou
kyslíka. Ozón v molekule zdruţuje tri atómy kyslíka a k jeho získaniu je potrebný nadbytok
energie. Plynný ozón je modrastej farby a v kvapalnej forme je čiernomodrý. Vo vode sa
rozpustnosť ozónu zniţuje so zvyšujúcou sa teplotou. Ozón je nestály a veľmi ľahko sa
rozpadá na kyslíka a veľmi reaktívny atomárny kyslík. Stále je iba pri vysokom tlaku , pri
ktorom je s ním veľmi náročná manipulácia, preto sa spravidla vyrába aţ na mieste spotreby.
Ozón pôsobí toxicky, jeho maximálna prípustná koncentrácia vo vzduchu je 0,1 mg/m3.
Koncentrácia 20 mg/m3 ozónu vyvoláva pri dlhšom pôsobení stratu vedomia so smrteľnými
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následkami. Baktericídny účinok vo vode má ozón v koncentrácii od 0,1 do 0,2 mg/l pri dobe
kontaktu 1 aţ 2 min. V praxi sa pouţíva doba kontaktu v rozmedzí od 4 do 12 min v závislosti
od kinetiky oxidácie látok prítomných vo vode.
Pouţitie ionizujúceho ţiarenia v konzervácii potravín bolo patentované v roku 1905.
Ionizujúce ţiarenie sa pouţíva k povrchovému ošetreniu potravín, pretoţe emisia elektrónov
málo preniká. Ionizujúce ţiarenie ako napríklad elektrónové ţiarenie alebo ţiarenie γ
spôsobuje inaktiváciu patogénnych mikroorganizmov a vyvoláva pri oţiarených látkach vo
vode chemické reakcie rôzneho druhu. Účinnosť dezinfekcie závisí od citlivosti jednotlivých
druhov mikrobiálnych buniek na oţiarení. Najvyššiu odolnosť voči ionizujúcemu ţiareniu
majú vírusy, ďalej baktérie, mikromycéty a ďalšie mikroorganizmy.
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12 Vyuţitie fotodynamického efektu pri úprave a čistení vôd
V súčasnej dobe je aktuálnou potrebou pre mnoţstvo krajín úprava a čistenie odpadových vôd
na úroveň pitnej vody alebo aspoň na pouţitie k zavlaţovaniu bez nebezpečenstva šírenia
infekcií. Riešiť túto problematiku sa pokúsili pouţitím svetelného zdroja a metylénovej
modrej (λmax = 665 nm), ktorá bola pridaná do vody za účelom podporiť fotochemický
senzitizačný dezinfekčný proces. Po určitých komplexných štúdiách bola táto metóda neskôr
pouţitá v dezinfekcii domových odpadových vôd. Jej základ je postavený na adsorpcii a
prenose energie zo slnečného svetla k

molekulárnemu kyslíku za účelom generovania

reaktívnych oxidačných častíc, singletový kyslík, peroxid vodíka, hydroxylový radikál a
superoxidový anión. Tieto reaktívne kyslíkové intermediáty môţu ireverzibilne modifikovať
vitálne bunkové komponenty patogénnych mikroorganizmov, čo má za následok letálne
poškodenie buniek. Metóda je jednoduchá, účinná a spoľahlivá, neprodukuje toxické
zlúčeniny a je ekonomicky prijateľná. Potenciál pouţitia tejto fotodynamickej metódy je v
rozvojových krajinách, kde kvalita pitnej vody je problematická.
Poľnohospodárstvo v mnohých krajinách, napríklad v Tunisku, je z hľadiska kvality a
kvantity vôd problémové. Patogénne mikroorganizmy sú potenciálnymi indikátormi, ktoré
ohrozujú zdravie obyvateľstva v týchto oblastiach. Zdravotným a ekologickým hazardom
spôsobeným pouţitím odpadových vôd pri zavlaţovaní sa dá vyvarovať dezinfekciou, ktorej
dôsledkom je inaktivácia patogénnych mikroorganizmov. Pri tejto metóde sa vyuţívajú
fotochemické postupy zahŕňajúce svetelný zdroj (slnečné svetlo) ako zdroj energie, kyslík
rozpustený vo vode ako oxidačný prostriedok a farbivo (fotosenzitizér) ako sprostredkovateľ
absorpcie a prenosu svetelnej energie ku kyslíku, k molekulám organickej látky a k
mikrobiálnym bunkám. Boli uskutočnené experimentálne štúdie počas leta na severe Tuniska,
pri ktorých boli pouţité vzorky sekundárnej odpadovej vody obsahujúcej senzitizér
(metylénová modrá, bengálska červeň a mezo-substituovaný tetrakatiónový porfyrín). Vzorky
s pridaným fotosenzitizérom boli exponované slnečnému svetlu a boli hodnotené pri
rozdielnych časoch oţiarenia. Počas 240 min svetelnej expozície a pri pouţití 5 μmol/l
porfyrínu bola zistená dostatočne vysoká účinnosť v redukcii preţívajúcich bakteriálnych
buniek (fekálne enterokoky). Vzhľadom na konečný výťaţok a ekonomickú situáciu je
pouţitie tejto nízkej koncentrácie výhodou. Negenerujú sa pri takto nízkej koncentrácii
senzitizéra ani agregáty (v prípade bengálskej červene), čo umoţňuje lepšiu svetelnú
penetráciu

vo

vodách

(v

prípade

metylénovej

modrej)

a

limituje

akumuláciu
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fotosenzitizačných molekúl v prostredí. Bolo preukázané, ţe cytoplazmová membrána
predstavuje hlavné miesto fotopoškodenia v bakteriálnej bunke. Vplyvom reaktívnych
kyslíkových intermediátov dochádza k deštrukcii cieľov, ktoré sú kritické pre preţívanie
bunky. Grampozitívne baktérie boli všeobecne inaktivované takmer 200-krát rýchlejšie ako
bunky gramnegatívnych baktérií Salmonella typhimurium.
K odstraňovaniu koliformných baktérií z odpadových vôd sú vyuţívané aj rôzne kombinácie
organických farbív. Jedným z príkladov vyuţitia biologických vlastností ftalocyanínov je
dezinfekcia vôd pomocou senzitizérov. Táto aplikácia je napríklad predmetom svetového
patentu, v ktorom je uvedené pouţitie organokremičitých fotosenzitizérov (ftalocyaníny a
naftalocyaníny kremíka) ako preparátov k dezinfekcii vôd. Pouţitie singletového kyslíka k
tomuto účelu umoţňuje odstránenie mikrobiálneho znečistenia, vďaka oxidačnému
poškodeniu. Je zaujímavá skutočnosť, ţe poradie citlivosti jednotlivých mikroorganizmov k
fotodynamickému efektu je opačné, ako poradie citlivosti k ionizujúcemu ţiareniu. Napríklad
baktéria Deinococcus radiodurans, mimoriadne rezistentný voči ionizujúcemu ţiareniu, je
vysoko citlivá k fotoinaktivácii.
V mnohých priemyselných podnikoch a jadrových elektrárňach je voda vyuţívaná na
chladenie a cirkuluje v chladiacich okruhoch. V týchto zariadeniach sa zhlukujú
mikroorganizmy vo forme vlákien zelených rias či cyanobaktérií a spôsobujú značné
problémy v technologických procesoch. Je moţné značne obmedziť nárasty vláknitých rias na
chladiacich veţiach vhodne zvolenými preventívnymi opatreniami. V laboratóriu na VŠCHT
v Prahe od roku 2005 sa zaoberali riešením projektu FT-TA/034 „Ekologicky šetrná inhibice
mnoţení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren
a jiných podobných technologických zařízeních“, ktorý bol zameraný na zistenie účinkov
ftalocyanínových preparátov k rôznym organizmom. Cieľom riešenia tohto projektu bolo
nájsť také molekulárne štruktúry ftalocyanínových zlúčenín, ktoré sú schopné generovať
interakciou so svetelným zdrojom singletový kyslík, či ďalšie jeho reaktívne formy, a
transportovať ho do cieľových miest (riasy a baktérie). Predpokladali, ţe takéto zlúčeniny by
mohli byť alternatívnym riešením za doteraz pouţívané baktericídne a algicídne preparáty.
Preukázali, ţe algicídnym a baktericídnym prostriedkom je v tomto prípade in situ
generovaný singletový kyslík, ktorý avšak nie je škodný pre vodnú biocenózu. Na základe
experimentálneho testovania vyhodnotili účinok syntetizovaných ftalocyanínových preparátov
na vybraných zástupcoch mikroorganizmov. Vyvodili záver, ţe baktericídne a algicídne
účinky vykazovali preparáty na báze ftalocyanínu zinka a hliníka, a to najmä tie, ktoré mali v
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molekule katiónový náboj. Aniónové ftalocyaníny vykazovali len vysokú baktericídnu
účinnosť.
Pre čistenie veľkých objemov vody sú z dôvodu ľahšej regenerácie výhodnejšie
imobilizované senzitizéry na pevnom nosiči (napríklad porfyrínové senzitizéry imobilizované
na poly(metylmetakryláte)). Úprava vody fotokatalytickým pôsobením TiO 2 vo vodných
suspenziách alebo v tuhej fáze tieţ nachádza v poslednej dobe stále širšie uplatnenie. V
blízkej budúcnosti je moţné očakávať metodický pokrok v oblasti úpravy a čistenia vôd na
báze fotodynamického efektu. Lákavou perspektívou je technologické zvládnutie väzby
fotosenzitizérov na vhodných minerálnych alebo polymérnych nosičoch, ktoré by umoţnili
výrobu fotosenzitizačných materiálov s imobilizovanou automatickou dezinfekciou
iniciovanou svetelným zdrojom.
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