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1.  

ÚVOD DO MIKROBIOLÓGIE  

 

Pojem a náplň mikrobiológie  

Mikrobiológia (z gréckeho mikros – malý, bios – život, logos – veda) je vedná disciplína, 

ktorá študuje a skúma malé, voľným okom neviditeľné organizmy, t. j. mikroorganizmy. 

Študuje ich život, morfológiu, fyziologické vlastnosti, životné funkcie a činnosť vo vzťahu k 

iným mikroorganizmom, k rastlinám, k živočíchom a tiež k človeku. Mikroorganizmy sú 

najmenší a najjednoduchší nositelia života na Zemi.   

Mikrobiológia je pomerne mladá vedná disciplína, ktorá sa ako vedný odbor začala 

formovať koncom 17. stor. objavením mikroorganizmov. Mnohé procesy spôsobené, resp. 

vyvolané činnosťou mikroorganizmov však ľudia poznali a využívali už v staroveku, napr. pri 

výrobe  chleba, piva, vína, medoviny, syra, tvarohu a iných mliečnych produktov, ale aj 

spracovaní kože a konzervovaní mäsa ulovených zvierat a pod. Napr., v Taliansku bol pri 

vykopávkach odkrytý pivovar, ktorý Rimania postavili 2 500 rokov pred Kristom. O existencii 

mikroorganizmov však vôbec nevedeli, pretože ich nemohli vidieť. V rámci rozvoja 

mikrobiológie poznáme dve obdobia:  

 

Morfologické obdobie, ktoré je charakteristické len opisovaním a skúmaním rôzneho 

vonkajšieho tvaru mikroorganizmov. Za objaviteľa, resp. „otca“ mikroorganizmov sa 

všeobecne považuje Holanďan Antonie van Leeuwenhoek (1632 – 1723).  

Pomocou mikroskopu, ktorý si sám zostrojil, v dažďovej a tiež v studničnej vode, v 

zubnom povlaku a pod. pozoroval jednobunkové organizmy, ktoré nazval animalcules, a ktoré 

dnes nazývame mikroorganizmami. Po prvýkrát v r. 1674 pozoroval a následne opísal prvoky 

a v r. 1676 baktérie pri zväčšení 100 x. Ako prvý opísal mikroskopické vlákna svalu a objavil 

tiež, že ľudská krv preteká tenkými cievami – kapilárami. Opísal tiež krvné bunky. A. van 

Leeuwenhoek vybrúsil vyše 500 optických šošoviek a vyrobil viac ako 400 rôznych typov 

mikroskopov, z ktorých sa dodnes zachovalo 9. Rámy jeho mikroskopov boli vyhotovené zo 

strieborného alebo medeného kovu a šošovky boli ručne brúsené. Všetky jeho zachované 

mikroskopy sú schopné až 270-násobného zväčšenia. Predpokladá sa však, že vyrobil aj 

mikroskopy, ktoré museli zväčšovať objekt viac ako 500-krát.  

S rozvojom a zdokonalením pozorovacej optiky veľmi úzko súvisí aj rozvoj 

mikrobiológie. Pozorovacia technika na lepšej, vyššej úrovni, t. j. skonštruovanie mikroskopu 
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s väčšou rozlišovacou schopnosťou, znamenala výrazný pokrok v mikrobiológii. Stále viac sa 

tiež začínala uplatňovať experimentálna metóda skúmania mikroorganizmov.  

Fyziologické obdobie je charakteristické tým, že mikrobiológia sa dostáva na cestu 

praktického využitia človekom. Priekopníkom tohto obdobia sa stal Louis Pasteur, ktorý 

svojim výskumom dokázal, že mikroorganizmy sa medzi sebou nelíšia len tvarom, ale aj 

určitými fyziologickými zvláštnosťami, t. j. schopnosťou premieňať rôznym spôsobom látky 

rôzneho charakteru, resp. pôvodu.  

 

1. 1. HISTORICKÉ MEDZNÍKY A OBJAVY V MIKROBIOLÓGII  

  

Pre morfologické obdobie je významný prvý pokus, ktorý urobil dánsky prírodovedec 

Otto Friedrich (alebo Frederik) Müller (1730 – 1784), ktorý je priekopníkom v oblasti 

výskumu fauny Dánska a Nórska, a ktorý klasifikoval viac ako 3 000 druhov. Okrem toho však 

v r. 1786 zobrazil a opísal základné tvary baktérií (koky, bacily, spirily, vibria), ktoré sú platné 

a používané dodnes. Christian Gottfried Ehrenberg (1795 – 1876) bol nemecký 

prírodovedec, zoológ, ale aj geológ a mikrobiológ a je jedným z najznámejších a 

najproduktívnejších vedcov svojej doby. V r. 1838 vydal knihu o nálevníkoch, ktorú doplnil o 

atlas mikroorganizmov. V knihe už použil názvy ako bacterium, spirillum, spirochaeta. Ako 

prvý tiež opísal tzv. senný bacil Bacillus subtilis, sírnu baktériu Spirillum volutans a niektoré 

železité baktérie. K. Naegeli vytvoril pre baktérie samostatnú skupinu s označením 

Schizomycetes, ktoré je stále v platnosti. Ferdinand Julius Cohn (1828 – 1898) vytvoril 

jednoduchú klasifikáciu baktérií, ktorá sa stala základom viacerých dnes používaných 

systémov.  

Fyziologické obdobie bolo veľmi dynamické a bohaté na objavy. Anglicky dedinský lekár 

Edward Jenner (1749 – 1823) zaviedol názov vírus ako pomenovanie pre mikroorganizmy, 

ktoré sú menšie ako baktérie a v r. 1796 urobil prvé pokusy s očkovaním proti kiahňam. Na 

základe pozorovania, keď počas epidémie pravých kiahní dojičky kráv, ktoré prišli do kontaktu 

s kravskými kiahňami neochoreli na pravé kiahne, využil tento poznatok na očkovací 

experiment. Jenner zaviedol aj pojem vakcinácia (vakcína – na počesť latinského pomenovania 

krava = vacca). Ako prvý úmyselne vpichol predtým očkovanému dieťaťu kravskými kiahňami 

infekčnú dávku vírusu pravých kiahní, aby dokázal, že očkovaný človek na kiahne neochorie. 

Historicky je však dokázané, že už 76 rokov pred Jennerom, t. j. v r. 1720 očkoval proti 

kiahňam Ján Adam Raymann (1690 – 1770). Na rozdiel od Jennera, ktorý použil vírus 

kravských kiahní na vakcináciu populácie, Raymann použil vírus pravých kiahní, čo bola 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vakcin%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vakc%C3%ADna
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variolizácia, ktorá bola podstatne odvážnejšia a nebezpečnejšia. Raymann bol infektológ, 

imunológ, farmaceut a mestský lekár mesta Prešov a župný lekár Šarišskej župy. 

J. A. Rayman vyrastal v lekárnickom prostredí, ktoré ho ovplyvnilo aj vo výbere 

povolania. Vyštudoval farmáciu a neskôr medicínu. Po otčimovi prevzal vedenie lekárne a 

viedol tiež veľkoobchod s liečivami, exotickým ovocím a korením. V roku 1720 vykonal na 

vlastnej dcére očkovanie proti pravým kiahňam (Viariola) tak, že hnis z kiahničky chorého 

brata jej vmasíroval  do kožného rezu na ramene. Očkovanie úspešne opakoval na viacerých 

pacientoch v nasledujúcich rokoch. Rayman sa celý život venoval infekčným chorobám. Okrem 

kiahní sa zaoberal dyzentériou, osýpkami, šarlachom a besnotou. Okrem farmácie sa venoval 

meteorológii a ako prvý v Rakúsko-Uhorsku pravidelne meral a zaznamenával teplotu vzduchu. 

V meste Prešov jeho meno nesie Raymanova ulica, Fakultná nemocnica J. A. Raymana a 

Gymnázium J. A. Raymana. 

Významným priekopníkom tohto obdobia je však francúzsky chemik a mikrobiológ Luis 

Pasteur (1822 – 1895), ktorý sa pokladá za zakladateľa mikrobiológie ako vednej disciplíny. 

Jeho výskum znamenal prudký rozvoj vinárstva a pivovarníctva. Ako chemik a technológ má 

veľké zásluhy v oblasti kvasnej mikrobiológie a je zakladateľom technickej mikrobiológie. 

Zistil a dokázal, že pôvodcami etanolového kvasenia sú kvasinky a pôvodcami mliečneho a 

maslového kvasenia sú baktérie.  

Pasteur vypracoval mikrobiologickú laboratórnu techniku, zaviedol tekuté živné pôdy. 

Zaviedol tiež sterilizáciu filtráciou a teplom, tzv. pasterizácia, čo je zahrievanie na teplotu 70 

–  90 oC, kedy hynú nesporulujúce patogénne mikroorganizmy. Pasterizácia niektorých potravín 

(mlieko, pivo, džúsy a pod.) sa dnes bežne používa. Opísal tiež bakteriálne spóry, objavil 

pôvodcu besnoty a zaviedol proti tomuto ochoreniu očkovanie. Na tú dobu urobil neuveriteľný 

experiment, v ktorom divý kmeň vírusu besnoty izolovaný z besného zvieraťa atenuoval 

(oslabil) 100 násobným pasážovaním cez mozgy králikov, získal tak fixný kmeň vírusu, ktorý 

zabíjal králika za rovnaký čas. Mozgy králikov potom sušil pri izbovej teplote. Takto oslabený 

(atenuovaný) kmeň vírusu besnoty podával ako experimentálnu vakcínu pokusným psom, 

ktorých následne infikoval divým kmeňom besnoty. Smrteľnú dávku vírusu imunizované 

zvieratá prežili. Aktívnu imunizáciu aplikoval úspešne aj na ľuďoch. Objavom aktívnej 

imunizácie sa stal tiež zakladateľom imunológie. 

V Paríži jeho meno nesie Pasteurov inštitút, ktorý bol pôvodne zameraný na rozšírenie 

očkovania proti besnote. Postupom času sa výskum rozšíril na štúdium príčin vzniku 

infekčných chorôb a možnosti liečby ako sa proti nim brániť. V súčasnosti Pasteurov inštitút 

patrí medzi najväčšie vedecké pracoviská na svete a zameriava sa na výskum na všetkých 
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úrovniach živých organizmov od molekuly až po jedinca a národy, uplatnenie výskumu v praxi, 

pričom sa opiera o bioinformatiku, biofyziku, chémiu a nanotechnológie s využitím 

najmodernejších prístrojov. Pasteurov inštitút – to je dnes 133 vedeckých pracovísk v Paríži a 

sieť 33 ústavov v zahraničí a 1 500 (možno aj viac) vedeckých pracovníkov na celom svete, 

vrátane desiatich nositeľov Nobelovej ceny. 

Výskumy Roberta Kocha (1843 – 1910) znamenali prudký rozvoj lekárskej 

mikrobiológie. Je tvorcom bakteriologickej laboratórnej techniky, najmä metodických 

postupov pri kultivácii, izolácii a identifikácii baktérii. Zaviedol používanie želatíny ako tuhého 

živného média a vypracoval viacero pracovných postupov farbenia mikroorganizmov 

anilínovými farbivami. Robert Koch v r. 1877 objavil pôvodcu sneti slezinnej (antraxu) Bacillus 

anthracis, ktorý postihoval najmä hovädzí dobytok a ovce. Je tiež objaviteľom pôvodcu 

tuberkulózy – Mycobacterium tuberculosis (tzv. Kochov bacil) v r. 1882 a v r. 1883 objavil a 

opísal pôvodcu cholery (Vibrio cholerae). Proti šíreniu chorôb a ako spôsob boja proti 

ochoreniu ako prvý zaviedol dezinfekciu. Svojimi objavmi významne prispel k rozvoju 

sérológie, imunológie a mikrobiologickej diagnostiky. Meno Roberta Kocha dnes nesie 

nemecký spolkový ústav na kontrolu a prevenciu chorôb so sídlom v Berlíne. 

Lekár a pôrodník I. F. Semmelweis (1818 – 1865) skúmal príčinu horúčky u mladých 

rodičiek (tzv. horúčka omladníc) a vyslovil teóriu, že toto ochorenie prenášajú pri vyšetreniach 

a pôrodoch samotní lekári svojimi rukami, napr. pod nechtami. Stávalo sa to napr., keď priamo 

k pôrodu prišli po predchádzajúcej pitve bez dostatočnej hygieny. Zaviedol tiež povinné 

umývanie rúk vodou s obsahom chlóru, ktorá bola v tom čase protihnilobným a 

protizápachovým prostriedkom. Ochorenie výrazne potlačil, preto je nazývaný ako záchranca 

matiek. Až L. Pasteur o 20 rokov neskoršie dokázal, že horúčku omladníc vyvolávajú baktérie, 

a to rôzne streptokoky. Sterilizáciu chirurgických nástrojov následne zavádza J. Lister (1827 – 

1912).  

Koniec 19-teho storočia je na objavy v oblasti mikrobiológii veľmi bohatý. Francúzsky 

lekár Ch. L. A. Laveran v r. 1880 objavil pôvodcu malárie a za tento objav získal v r. 1907 

Nobelovu cenu. A. Ogston v r. 1881 objavil a opísal stafylokoky. F. Fehlesein v r. 1883 objavil 

a opísal streptokoky. E. T. Klebs a F. Löffler v r. 1883 objavili pôvodcu záškrtu. Eberth a 

Gaffy objavili v r. 1884 pôvodcu brušného týfu (tzv. Eberthov bacil). I. I. Mečnikov je 

objaviteľom fagocytózy a autorom tzv. fagocytárnej teórie imunity, čiže boja organizmu proti 

choroboplodným baktériám, pričom fagocyt je bunka schopná pohlcovať a tráviť iné bunky a 

baktérie. Mečnikov je tiež iniciátorom biologickej metódy boja proti poľnohospodárskym 

škodcom. Dánsky bakteriológ H. Ch. Gram v r. 1884 opísal základný postup farbenia baktérií, 
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tzv. Gramovo farbenie, na základe ktorého rozoznávame grampozitívne baktérie G+ (bunková 

stena je schopná prijať a po odfarbení premytím si udržať farbivo) a gramnegatívne baktérie G- 

(bunková stena farbivo prijíma, ale pri odfarbení ho uvoľňuje). A. Nicolaier v r. 1885 objavil 

pôvodcu tetanu (Clostridium tetani). K. Escherich v r. 1886 objavil baktériu Escherichia coli. 

A. Weichselbaum v r. 1887 objavil pôvodcu zápalu mozgových blán, baktériu Neisseria 

meningitidis. V r. 1892 ruský rastlinný fyziológ J. D. Ivanovsky objavuje prvý vírus. Bol to 

vírus tabakovej mozaiky. Pri skúmaní rastlín tabaku, ktoré boli infikované vírusom tabakovej 

mozaiky, zistil, že šťava z infekčných listov si po filtrácii cez bakteriologické filtre ponecháva 

infekčnost. Potvrdil tak existenciu infekčných častíc, ktoré sú menšie, ako dovtedy známe 

baktérie a nazval ich vírusmi ( odvodené od vírus = jed) Preto sa od roku 1892 datuje vznik 

nového vedného odboru virológie. V r. 1894 Kitasato a A. Yersin nezávisle na sebe objavili 

pôvodcu moru, baktériu Yersinia pestis. Rodový názov nesie tento mikroorganizmus po A. 

Yersinovi, ale prvenstvo objavu priznali S. Kitasatoovi. K. Shiga v r. 1898 objavil pôvodcu 

dyzentérie, baktériu Shigella shiga. V tom istom roku Loofler a Frosch objavili aj prvý 

živočíšny vírus slintačky a krívačky. Nemecký lekár a bakteriológ E. A. von Behring v r. 1901 

zaviedol preventívne očkovanie proti tetanu a zášktru. F. Shaudin v r. 1905 objavil pôvodcu 

syfilisu, baktériu Treponema pallidum. S. Prowazek  a  R. da Lima objavili v r. 1913 pôvodcu 

škvrnivky, baktériu Rikettsia prowazeki.  

Začiatkom 20. stor. (v r. 1915) nemecký chemik, lekár, sérolog a imunológ Paul Ehrilch 

(1854 – 1915) a japonský bakteriológ Sahachiro Hata (1873 – 1938) položili základy 

chemoterapie objavením salvarzánu, za čo Ehrlich získal v r. 1908 Nobelovu cenu. Salvarzán 

preukázal vysokú účinnosť pri liečbe syfilisu a stal sa prvým chemoterapeutickým liekom v 

histórii medicíny. P. Ehrilch testoval stovky chemických látok, študoval liečbu spavej nemoci 

a chemickou cestou sa mu podarilo vyrobiť účinný liek proti tejto infekcii. Je tiež autorom 

termínov ako imunita, protilátka a antigén.  

V r. 1921 sa po prvýkrát začalo s očkovaním proti TBC. Povinné očkovanie proti tomuto 

ochoreniu bola na Slovensku zrušené 1. 1. 2012.  

Alexander Fleming (Obr. 7a) v r. 1928 objavil penicilín a za tento objav v r. 1945 dostal 

Nobelovu cenu. Pôvodne A. Fleming v laboratóriu kultivoval baktérie z hnisu. Vzdušná 

kontaminácia mikroskopickou hubou na Petriho miske však spôsobila nárast mycélia a vtedy si 

Fleming všimol výrazné potlačenie až zastavenie rastu baktérií. Zistil, že túto inhibíciu rastu 

stafylokokov nespôsobuje samotná huba, ale jej účinná látka, ktorú vylučuje. Keďže 

kontamináciu spôsobil druh Penicillium notatum, vyprodukovanú látku nazval penicilín. 
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Mikroskopické huby Penicillium notatum (druh dnes uvádzaný ako synonymum k druhu 

Penicillium chrysogenum) a Penicillium chrysogenum sa dlho používali ako producentské 

kmene pri výrobe penicilínu. Toto antibiotikum patrí k najznámejším na svete a na jeho báze 

vzniklo mnoho ďalších antibiotík. Alexander Fleming a jeho objav je spopularizovaný aj vo 

filatelii v štátoch na celom svete. Čistý penicilín, ktorý sa začal používať liečebne u ľudí, 

pripravili  H. W. Florey a E. B. Chain až v r. 1941.  

V r. 1931 v Nemecku E. Brűche, M., Knoll a E. Ruska skonštruovali elektrónový 

mikroskop, ktorý umožnil hlbšie štúdium mikroorganizmov, najmä čo sa týka tvaru a štruktúry 

vírusov a opísanie jednotlivých bunkových organel.  

 

1. 2. ROZDELENIE MIKROBIOLÓGIE  

  

Náplňou mikrobiológie je štúdium makromorfológie a mikromorfológie 

mikroorganizmov, systematiky (taxonómie), fyziológie, genetiky a všeobecných podmienok 

životnej činnosti mikroorganizmov. Veľmi dôležité je tiež štúdium úlohy, ktorú majú 

mikroorganizmy pri premene najrozličnejších látok v prírode.  

Medzi mikroorganizmami pôvodom zo živočíšnej a rastlinnej ríše nie sú ostré hranice. 

Niektoré mikroorganizmy sa vnútornou stavbou a spôsobom výživy podobajú živočíchom 

(napr. prvoky) alebo rastlinám (napr. zelené riasy). Súčasne však majú také špecifiká, ktoré ich 

zaraďujú do samostatnej ríše – Protista. Tam zaraďujeme baktérie, sinice a riasy, prvoky a 

vírusy. Mikrobiológia ako vedná disciplína je súčasťou biológie a delí sa na mikrobiológiu 

všeobecnú a aplikovanú.  

Všeobecná mikrobiológia využíva zovšeobecnené poznatky vedných disciplín ako sú 

morfológia a cytológia, ktorá študuje tvar buniek a ich ultraštruktúru, fyziológia a biochémia, 

ktoré študujú životné procesy a ich chemickú podstatu, genetika, ktorá študuje dedičnosť a 

premenlivosť znakov a vlastností mikroorganizmov, ekológia, ktorá študuje funkciu 

mikroorganizmov v ekologických systémoch, vzájomné vzťahy medzi mikroorganizmami a 

rastlinami, resp. živočíchmi a tiež človekom a študuje tiež vzťah medzi mikroorganizmami a 

životným prostredím ako celkom, taxonómia, ktorá sa zaoberá systematickým zaraďovaním 

jednotlivých mikroorganizmov do príslušných taxonomických jednotiek v rámci systému. 

Všeobecná mikrobiológia ako teoretická veda poskytuje základné poznatky pre špeciálnu, t. j. 

aplikovanú mikrobiológiu. 

Aplikovaná mikrobiológia využíva všetky poznatky všeobecnej mikrobiológie a 

premieta ich do praktických oblastí ľudskej činnosti. Súčasťou špeciálnej mikrobiológie je aj:  
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Technická mikrobiológia, do ktorej zaraďujeme priemyselné fermentácie. Tento vedný 

odbor využíva vlastnosti mikroorganizmov, predovšetkým baktérií, aktinomycét a vláknitých 

mikroskopických húb na prípravu a spracovanie organických a anorganických substancií z 

hľadiska výrobnej praxe. Mikrobiologické výroby, priemyselné fermentácie zahŕňajú napr. 

výrobu acetónu, rozpúšťadiel, antibiotík, enzýmov, organických kyselín, aminokyselín, výrobu 

bielkovín pre výživu ľudí i zvierat. Prepojením technickej mikrobiológie, biochémie a genetiky 

baktérií vznikol nový smer rozvoja mikrobiológie a jej využitia v praxi, ktorým sú 

biotechnológie. Do technickej mikrobiológie zaraďujeme i potravinársku mikrobiológiu, 

ktorá je spojená s výrobou piva, vína, etanolu, s konzervovaním potravín, s výrobou syra a 

iných mliečnych výrobkov. Patrí sem tiež ochrana výrobkov pred škodlivými, resp. 

choroboplodnými mikroorganizmami, a tiež kontrola potravín, najmä dovozových, napr. rôzne 

cudzokrajné koreniny – klinčeky, škorica, vanilka, čierne korenie, muškátový orech, muškátový 

kvet, tiež búrske oriešky (arašidy), kešu, paraorechy, kávové a kakaové boby a pod. Zo 

zdravotného hľadiska je veľmi dôležité sledovať skupinu termorezistentných mikroorganizmov 

a producentov toxínov. Potravinárska mikrobiológia veľmi úzko súvisí s mliekarskou a 

konzervárenskou mikrobiológiou, ako aj s hygienou potravín a prediktívnou mikrobiológiou.  

Lekárska mikrobiológia študuje mikroorganizmy patogénne pre človeka, ich vzájomný 

vzťah, spracovanie a vyhodnotenie infekčného materiálu. Príbuznými odbormi sú lekárska 

virológia, imunológia, sérológia, epidemiológia a hygiena. Imunológia skúma imunitný 

systém, ktorý zabezpečuje obranné schopnosti organizmu, ale aj účasť na patogenéze 

ochorenia. Sérológia je náuka o protilátkach v sére, ich dôkaze a použití. Epidemiológia študuje 

charakter, vznik, šírenie, ale aj prevenciu a boj proti infekčným ochoreniam. Hygiena (verejné 

zdravotníctvo) sa venuje vzťahu medzi človekom a neustále sa meniacimi podmienkami 

životného prostredia.  

Veterinárna mikrobiológia je problematikou a zameraním blízka lekárskej 

mikrobiológii. Študuje však mikroorganizmy vo vzťahu k zvieratám, k technológii ich chovu a 

chovateľskému prostrediu. Súčasťou veterinárnej mikrobiológie je tiež náuka o nákazlivých 

chorobách zvierat, o ich šírení, potláčaní a prevencii, tzv. epizootológia.  

Pôdna mikrobiológia sa venuje mineralizačným procesom, ktoré sú veľmi úzko spojené 

s kolobehom prvkov a látok v prostredí. Sleduje abundanciu (početnosť) jednotlivých skupín 

mikroorganizmov, ich fyziologické prejavy, rodovú a druhovú skladbu vo vzťahu k 

vlastnostiam pôd a jednotlivým pôdnym typom. Veľmi dôležitý je tiež význam pôdnych 

mikroorganizmov v ťažkými kovmi znečistených, resp. iným spôsobom znehodnotených a 

kontaminovaných pôdach.  
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Poľnohospodárska mikrobiológia zahŕňa mikrobiológiu poľnohospodárskej pôdy, 

vody, krmív, hnojív (najmä maštaľných), produktov živočíšnej prvovýroby a 

gastrointestinálneho traktu zvierat. Dôraz sa kladie na sledovanie faktorov ovplyvňujúcich 

mineralizačné a imobilizačné procesy v pôde. Ide o účinok agrotechnických opatrení, vplyv 

organických a minerálnych hnojív, melioračných zásahov a pod. Nevhodné obhospodarovanie 

má za následok pokles úrodnosti a pôdnu únavu. Poľnohospodárska mikrobiológia úzko súvisí 

aj s mikrobiológiou veterinárnou, technickou, potravinárskou, s hygienou a inými vednými 

odbormi.  

Lesnícka mikrobiológia je mikrobiológia lesných pôd a lesného stanovišťa. Je to 

aplikácia pôdnej mikrobiológie a tiež iných vedných odborov vo vzťahu k lesnému 

hospodárstvu a ochrane pestovaných drevín pred patogénnymi mikroorganizmami a inými 

škodcami. 

Mikrobiológia vody a mikrobiológia ovzdušia, ale tiež odpadov a pod. ako zložiek 

environmentálnej mikrobiológie (mikrobiológia životného prostredia). Veľmi dôležité je 

pravidelné sledovanie mikrobiológie vody a to najmä z hľadiska indikátorov hygienického 

významu. Sleduje sa kvalita pitnej vody, voda na kúpanie a to tak umelé ako aj prírodné 

kúpaliská. Mikrobiológia ovzdušia sa zaoberá štúdiom bioaerosolov, teda žijúcich častíc 

mikroorganizmov v ovzduší alebo pochádzajúcich zo živých organizmov samostatne alebo na 

vhodnom nosiči.  

  



9 
 

2. 

ZÁKLADNÁ CHAREKTERISTIKA MIKROORGANIZMOV 

 

2. 1. CHEMICKÉ ZLOŽENIE MIKROORGANIZMOV  

  

Prvkové zloženie mikroorganmizmov  

Každá živá hmota od jednoduchých foriem po zložité sa skladá z rovnakých 

chemických prvkov. Na chemickej stavbe buniek a bunkových organel sa podieľa približne 

20 chemických prvkov, ktoré podľa zastúpenia možno rozdeliť na:  

• Primárne (makroelementy): C, N, P, S, O, H – tvoria 99 % živej hmoty. Vyskytujú 

sa najčastejšie a patria medzi univerzálne zložky stavebných jednotiek všetkých 

buniek. Sú to tzv. biogénne prvky.  

• Sekundárne (mikroelementy): K, Mg, Cl, Fe, Ca, Na, Cu, Mn, Zn – sú  prvky 

potrebné k realizácii fyzikálnych procesov v bunke, ako je napr. permeabilita a 

viskozita. Ich podiel na tvorbe živej hmoty je menší ako 1 %. Obidve skupiny prvkov 

sa nachádzajú vo všetkých živých bunkách.   

• Stopové (ultramikroelementy): Mo, B, Br, Co, Ti, Va, Ag, Au 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 živej 

hmote je menší ako 0,001 %.  

  

Látkové zloženie mikroorganizmov  

Na látkovom zložení mikroorganizmov sa podieľajú  tak anorganické, ako aj organické 

zlúčeniny (Obr. 1).  

 

Anorganické látky 

Voda je základným prostredím pre väčšinu mikroorganizmov. Na stavbe mikrobiálnej 

bunky sa podieľa od 75 do 90 %, t. j. tvorí hlavný podiel biomasy žijúcich buniek. Prvoky a 

riasy obsahujú až 90 % vody, mikroskopické vláknité huby 84 – 88 %, baktérie 80 %, 

kvasinky od 68 do 76 %. Rôzne spóry a odpočinkové útvary 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 mikroorganizmu ju môžeme odstrániť bez 

poškodenia buniek. Voda viazaná predstavuje len 3 – 6 % z celkového obsahu a bez 
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poškodenia buniek ju odstrániť nemôžeme. Poznáme však tzv. lyofilizáciu, čo je odstránenie 

vody zo zamrznutých látok alebo produktov. V mikrobiológii sa lyofilizácia používa na 

uchovávanie kultúr mikroorganizmov už od r. 1941 a je založená na príprave vhodnej 

suspenzie mikroorganizmov vo vhodnom prostredí. Suspenzia sa v malých skúmavkách 

zmrazí pri teplote - 40 až - 50 °C. Následne sa zmrazené kultúry vysušia pri vysokom 

podtlaku a skúmavky sa zatavia. Lyofilizované kultúry mikroorganizmov si svoju 

životaschopnosť zachovávajú aj niekoľko rokov, pričom sa nemenia ani ich morfologické ani 

ich biochemické vlastnosti. Ak sa lyofylizovaná kultúra dostane do vhodného prostredia, 

mikroorganizmus sa znova rozmnoží.  

 

 

 

Obrázok 1. Látkové zloženie mikroorganizmov (Šimonovičová a kol., 2013). 

 

Obsah vody v bunke kolíše u rôznych druhov mikroorganizmov, ale tiež v rámci 

jedného druhu. Toto kolísanie je spôsobené vnútornými činiteľmi medzi, ktoré patrí napr. 

starnutie bunky, keď obsah vody značne klesá, a tiež vonkajšími činiteľmi, napr. vysychanie. 

Mikroorganizmy vytvárajú spóry, cysty alebo iné hrubostenné útvary, ktoré im pomáhajú 

prečkať nepriaznivé obdobie. Voda je ideálnym rozpúšťadlom pre anorganické soli alebo 

nízkomolekulové organické zlúčeniny. Je dôležitým transportným médiom, vďaka ktorému sa 

rôzne zlúčeniny dostanú na potrebné miesto v bunke. Voda sa tiež sama podieľa na 

chemických reakciách a to jednak ako produkt (pri dýchaní, pri hydrolýze) alebo ako partner. 

Je aktivátorom chemických reakcií, spôsobuje disociáciu (rozklad, štiepenie) mnohých 

anorganických zlúčenín na katióny a anióny. Umožňuje priebeh takej reakcie, ktorá by sa v 

bezvodom prostredí nemohla uskutočniť. Voda je dobrým vodičom tepla, a tiež činiteľom, 

ktorý vytvára stálosť vnútorného prostredia.  
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Popoloviny sú anorganické zlúčeniny, ktoré po spálení sušiny neprechádzajú do 

plynného stavu. Tvoria 5 – 10 % sušiny mikroorganizmov. Ich dôležitým podielom sú najmä 

draselné fosfáty. Z nich ortofosfát, ako slabá kyselina, tvorí pufrovací (tlmivý) systém v 

bunkách mikroorganizmov. Množstvo popolovín kolíše od druhu mikroorganizmu a tiež od 

veku kultúry. Veľký vplyv má tiež živné prostredie.  

Plyny v zastúpení CO2, O2 a N2 sú lokalizované v plynových vakuolách.  

 

Organické látky - nízkomolekulové  

Sacharidy, lipidy a ich deriváty 

Sacharidy delíme podľa počtu cukorných jednotiek, t. j. podľa polymerizačného stupňa 

na monosacharidy (obsahujú 1 cukornú jednotku), disacharidy (obsahujú 2 cukorné jednotky), 

oligosacharidy (obsahujú od 3 do najviac 10 cukorných jednotiek), polysacharidy (obsahujú 

do 100 000 cukorných jednotiek). Sacharidy sú vo vode ľahko rozpustné. V organických 

rozpúšťadlách a tukoch sa nerozpúšťajú.  

Monosacharidy sú oxidačné produkty viacmocných alkoholov. Tvorí ich iba jedna 

cukorná jednotka a nedajú sa preto štiepiť na jednoduchšie cukry. Biologické monosacharidy 

sú aldózy (majú aldehydickú skupinu, napr. 3 atómy C-glyceraldehyd, 4 atómy C-erytróza, 5 

atómov C-ribóza, xylóza, 6 atómov C-glukóza) a D-ketózy (majú ketoskupinu, napr. 3 atómy 

C-dihydroxyacetón, 4 atómy C-erytrulóza, 5 atómov C-ribulóza, xylulóza, 6 atómov C-

fruktóza). Vlastnosti cukrov sú podmienené mnohými –OH skupinami.  Podľa počtu C delíme 

monosacharidy na triózy (3 C), napr. D-glyceraldehyd; na tetrózy (4 C), napr. treóza, erytróza, 

erytrulóza, ktoré vznikajú ako medziprodukty v metabolizme sacharidov; na pentózy (5 C), 

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; na hexózy (6 C), 

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 najviac z 10 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 a alkoholov alebo ich derivátov. Sú 

nerozpustné vo vode, len v organických rozpúšťadlách ako je napr. benzén, éter, chloroform. 
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V telách mikroorganizmov sa nachádzajú voľné mastné kyseliny, neutrálne tuky - 

triglyceridy, fosfatidy - fosfolipoidy, glykolipoidy, terpénové deriváty - steroly, 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 zložky. Podieľajú sa najmä na stavbe membrán a 

bunkových stien. Lipidy sú kaloricky veľmi bohaté. Tie látky, ktoré prijal organizmus v 

nadmernom množstve sa ukladajú ako rezerva a keď ich organizmus potrebuje, tak sa 

odbúravajú enzýmami lipázami.  

Aminokyseliny, peptidy, purínové a pyrimidínové deriváty (ako zložky 

makromolekúl)  

Aminokyseliny sú organické kyseliny, v ktorých je jeden alebo viac H nahradených 

aminoskupinou –NH2.  Vodík môže byť nahradený aj skupinou –OH a –SH (sírne 

aminokyseliny). 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 dĺžky, 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 tiež hormóny a jedy (napr. botulotoxín, 

tetanotoxín) a tiež antibiotiká (aktinomycín, gramicidín).  

Purínové a pyrimidínové bázy sú súčasťou nukleotidov, pričom purínové bázy sú 

adenín (A), guanín (G) a pyrimidínové bázy tymín (T), cytozín (C) a uracyl (U). 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 

môže byť vitamín, ale napr. aj kov. Mnohé mikroorganizmy sú aktívnymi producentami 

vitamínov, hormónov a rôznych rastových látok. Je to komplexná skupina organických 

biokatalyzátorov, ktoré sú špecifické a vytvárané len živou bunkou. Účinné sú len 

prostredníctvom enzýmov. Mikroorganizmy obsahujú najmä vitamíny skupiny B (B1, B2, B6, 

B12) a niektoré provitamíny rozpustné v tukoch. Vitamíny zo skupiny B produkujú napr.  

Escherichia coli, hľúzkotvorné baktérie, Azotobacter sp., mnohé sporulujúce baktérie, 

aktinomycéty, mikroskopické vláknité huby a najmä kvasinky.  

Aromatické zlúčeniny, terpény, alkaloidy predstavujú skupinu látok, ktorých funkcia 

nie je dostatočne známa. Patria k tzv. sekundárnym metabolitom.  
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Organické látky - vysokomolekulové biopolyméry  

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.  

 

Proteíny (bielkoviny) a enzýmy  

Bielkoviny sú základné zlúčeniny živej hmoty. Skladajú sa z jedného alebo z viacerých 

peptidických reťazcov, pričom každý peptidický reťazec obsahuje až niekoľko 100 

aminokyselín. Poradie aminokyselín v peptidickom reťazci je dané geneticky. Primárna 

štruktúra bielkovín je geneticky určená poradím aminokyselín v reťazci. Sekundárna 

štruktúra bielkovín je určená priestorovým geometrickým usporiadaním susedných 

aminokyselinových zvyškov a predstavuje tzv. helix 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 môže 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 + lipid (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 môžu byť tiež 

viazané na bunkové štruktúry. Enzýmy sú veľmi aktívne a to i v malom množstve a sú tiež 

vysoko špecifické. Sú špecifické buď na substrát  (tzv. substrátová špecificita) alebo na 

účinok, keď katalyzujú len jeden druh reakcie (tzv. špecifita účinku). Enzýmy sú veľmi 

labilné a v zmenených podmienkach, napr. zmena pH alebo teploty strácajú svoju aktivitu. Je 

to spôsobené tým, že sú to bielkoviny, ktoré sú na zmeny prostredia veľmi citlivé.  

 



14 
 

 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 množstva enzýmu, ako aj od koncentrácie 

substrátu. Väčšina enzýmov je účinná aj vo veľmi silnom zriedení. Enzýmy, ktoré sú už pre 

bunku nepotrebné sa rozkladajú až na aminokyseliny a tie sa môžu použiť na stavbu nových 

bielkovín.  

 

Nukleové kyseliny sú biologické makromolekuly, ktoré pozostávajú z nukleotidov. 

Nukleotid tvorí dusíkatá organická báza purínová (adenín, guanín), pyrimidínová (tymín, 

cytozín, uracyl), sacharidová zložka, ktorou je pentóza (dezoxyribóza u DNA a ribóza u 

RNA) a kyselina fosforečná.  

Deoxyribonukleová kyselina – DNA je dvojzávitnicová. Purínové a pyrimidínové 

bázy (A, T a G, C) 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, že DNA je schopná sa rozpliesť a dosyntetizovať si chýbajúci reťazec.   

Druhy DNA:  

• jednovláknová DNA, ktorej chýba komplementárne vlákno. V živých bunkách sa 

bežne nevyskytuje. Ako svoju genetickú informáciu ju môžu obsahovať niektoré 

druhy vírusov,  

• dvojvláknová DNA je zložená z obidvoch vláken. V tejto forme sa nachádza v živých 

bunkách a túto formu opúšťa len v krátkych úsekoch a na krátku dobu, napr. počas 

replikácie alebo transkripcie,  

• genómická DNA - chromozómová DNA,  

• chloroplastová DNA - DNA nachádzajúca sa v chloroplastoch, v organelách rias a 

rastlín,  

• mitochondriálna DNA - DNA nachádzajúca sa v mitochondriách, organelách väčšiny 

eukaryotických organizmov.   
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Štruktúra DNA 

• primárna štruktúra – DNA je polymér, molekula zložená 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. 

Dvojvlákno má najčastejšie tvar pravotočivej dvojzávitnice, tzv. α-helixu.  

• terciárna štruktúra predstavuje priestorové usporiadanie dvojzávitnice. Tá sa môže 

stočiť do superhelixu spôsobom tzv. nadzávitnicového vinutia. Takto zvinutá DNA sa 

nazýva superšpiralizovaná a môže 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 r-RNA (viac ako 80 %) a najmenší podiel má m-RNA (1 až 5 %). 

Pri syntéze bielkovín sa zúčastňujú ribozómová a transférová RNA.  

 

Základná klasifikácia mikroorganizmov 

Mikroorganizmy sú malé, voľným okom neviditeľné, jedno i viacbunkové organizmy. 

Podľa morfológie a podľa toho, či má bunka schopnosť autonómnu, autoregulačnú a 

autoreprodukčnú ich delíme na: 

Nebunkové organizmy – vírusy, ktoré podľa taxonomického zaradenia v systéme 

ICTV (The International Commitee on Taxonomy of Viruses) rozdeľujeme na vírusy rastlín, 

rias, húb, kvasiniek, prvokov, baktérií, stavovcov a bezstavovcov. Tieto majú iba jeden typ 

nukleovej kyseliny, nie sú schopné rásť a deliť sa bez živej bunky, či už rastlinnej, živočíšnej, 

mikroskopickej huby, kvasinky, prvoka alebo baktérie.  



16 
 

Bunkové organizmy delíme na prokaryotické (prokaryonty) a eukaryotické 

(eukaryonty). 

      Prokaryotické mikroorganizmy – archeóny a baktérie sú jednobunkové alebo vytvárajú 

plazmódium, ich jadrová hmota nemá jadrovú membránu. 

     Eukaryotické mikroorganizmy – mikroskopické riasy (mikroriasy), prvoky 

a mikroskopické huby (mikromycéty) sú jednobunkové, viacbunkové alebo vytvárajú 

plazmódium. Majú vytvorené jedno alebo viac jadier, ktoré sú obalené jadrovou membránou. 

 

2. 2. NEBUNKOVÉ ORGANIZMY 

 

Vírusy  

Tieto organizmy predstavujú veľkú skupinu infekčných agens, ktoré sú schopné 

replikácie len v živej bunke, nikdy nie mimo nej. Mimo bunky existujú ako „neživé“ agregáty 

makromolekúl obsahujúcich niektorý druh nukleovej kyseliny, DNA alebo RNA, bielkoviny a  

lipidy. Preto ich považujeme za striktné intracelulárne (vnútrobunkové) parazity. Žijú a 

rozmnožujú sa len v žijúcich (metabolizujúcich) bunkách baktérií (bakteriofágy), húb, rastlín, 

živočíchov a človeka.  

Vírusy sa skladajú z nukleovej kyseliny, ktorá na rozdiel od baktérií, je len jedna (RNA 

alebo DNA) a z bielkoviny. Nukleová kyselina obsahuje informáciu pre syntézu proteínov 

obsiahnutú v génoch. Vírus, hoci sám o sebe je neživý, obsahuje funkčné gény kódujúce 

syntézu vlastných proteínov, štruktúrnych i neštruktúrnych. Štruktúrne predstavujú stavebné 

jednotky vírusu, neštruktúrne enzýmy potrebné na replikáciu, transkripciu a transláciu. Táto 

syntéza sa uskutočňuje v ribozómoch živých hostiteľských buniek. Nukleové kyseliny sú 

obalené molekulami bielkovín, ktoré sa zoskupujú do štruktúrnych subjednotiek tzv. 

kapsomér, ktoré sú pravidelne usporiadané podľa pravidiel symetrie. Všetky kapsoméry spolu 

tvoria štruktúrnu jednotku, tzv. kapsid a spolu s nukleovou kyselinou nukleokapsid, ktorý 

môže, alebo nemusí byť obalený. Obal pozostáva z lipidov, polysacharidov a glykoproteínov. 

Obal má jednak ochrannú funkciu, jednak sa uplatňuje aj v procese adsorpcie na hostiteľskú 

bunku. Súčasťou obalu u obalených vírusov sú receptory, ktoré mu umožnia adsorbovať sa na 

špecifické receptory vnímavej bunky, a následne preniknúť do jej vnútra, čo je základnou 

podmienkou infekcie. Vírusy majú veľmi malé rozmery od 20 do 300 nm. Dnes sú však už 

známe aj gigantické vírusy, ktoré sú viditeľné v svetelnom mikroskope. Podľa symetrie 

usporiadania početných bielkovinových subjednotiek môžu mať vírusy symetriu helikálnu – 
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závitnicovú (Obr. 2 a) alebo kubickú – ikozaédrovú (Obr. 2 b). Vírusy s helikálnou symetriou 

vyzerajú v elektrónovom mikroskope ako tyčinky, čo je charakteristické najmä pre rastlinné 

vírusy. 

 

 

 

Obrázok 2. Helikálny (závitnicový) vírus (a), a vírus s kubickou-ikozaédrovou symetriou (b)  

(orig. A. Šimonovičová). 

 

Vírus tabakovej mozaiky je dlhý 300 nm a široký 18 nm. Napáda rastliny, najmä tabak, 

z čoho pochádza aj jeho názov. Spôsobuje závažné škody na pestovaných kultúrach, keď na 

listoch spôsobuje charakteristické odfarbené škvrny. Infikuje najmenej 125 druhov rastlín, 

ako napr. paradajky, papriky, uhorky a rôzne okrasné kvety.  

Vírusy s kubickou-ikozaédrovou symetriou (napr. adenovírusy, HIV vírus) sú viac 

odolné. Ich steny majú tvar rovnostranných trojuholníkov, ktoré sa pretínajú v 30 hranách a 

12 vrcholoch. Nukleová kyselina je uložená vo vnútri bielkovinového obalu.  

Vírusy sú vždy intracelulárne a vysoko špecifické parazity, ktoré spôsobujú ochorenie 

rastlín (tzv. mozaikové choroby), živočíchov (napr. slintačka, krívačka, besnota) i ľudí (napr. 

chrípka, žltá zimnica, encefalitída, obrna). Po izolácii z chorého pacienta, infikovaného 

živočícha alebo  rastliny sa nikdy nedajú kultivovať na syntetických živných pôdach. Pre 

väčšinu z nich platí, že sú menšie ako baktérie a viditeľné len elektrónovým mikroskopom. 

Dnes však už existujú aj výnimky.  

 

 

 

 

a b
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Podľa toho v akom organizme sa replikujú, vírusy delíme na: 

• vírusy baktérií – bakteriofágy, 

• rastlinné vírusy – napr. vírus tabakovej mozaiky, vírus nekrózy tabaku, vírusy 

viacerých kultúrnych rastlín (napr. fazule), 

• živočíšne a ľudské vírusy – napr. vírus moru hydiny, vírus chrípky, onkogénne 

vírusy (ich interakcia s hostiteľskou bunkou spôsobuje vznik nádorovej, tzv. malígnej 

bunky), 

• ostatné vírusy – t. j. tie, ktoré sa replikujú v aktinomycétach (tzv. aktinofágy), hubách 

(tzv. mykofágy), siniciach (tzv. cyanofágy). 

 

Vírusy delíme podľa typu NK a prítomnosti obalu na: 

• vírusy s ds-DNA obalené, napr. čeľaď herpetických vírusov Herpesviridae, 

• vírusy s ds-DNA neobalené, napr. čeľaď adenovírusov Adenoviridae, 

• vírusy s ss-DNA neobalené, napr. čeľaď parvovírusov Parvoviridae, 

• vírusy s ds-DNA/RNA s reverznou transkriptázou obalené, napr. čeľaď 

hepadnavírusov Hepadnaviridae, 

• vírusy s ss-RNA s reverznou transkriptázou obalené, napr. čeľaď retrovírusov 

Retroviridae 

• vírusy s ds-RNA neobalené. napr. čeľaď reovírusov Reoviridae,  

• vírusy s  ss-RNA s negatívnou polaritou obalené, napr. čeľaď rhabdovírusov 

Rhabdoviridae, 

• vírusy s ss-RNA s pozitívnou polaritou obalené, napr. čeľaď flavivírusov Flaviviridae, 

• vírusy s ss-RNA s pozitívnou polaritou neobalené, napr. čeľaď pikornavírusov 

Picornaviridae.  

 

Príklady jednotlivých zástupcov vírusov RNA, DNA 

RNA vírusy: orthomyxovírusy (napr. vírus chrípky, vírus moru hydiny), 

paramyxovírusy (napr. vírus osýpok,  mumpsu), rhabdovírusy (napr. vírus besnoty), 

arbovírusy (napr. vírus žltej zimnice, pôvodca kliešťovej encefalitídy), pikornavírusy (napr. 

vírus poliomyelitídy, t. j. detskej obrny, slintačky, krívačky), koronavírusy (SARS, MERS, 

SARS-CoV-2). 
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DNA vírusy: poxvírusy (napr. vírus pravých kiahní, tzv. varioly), herpesvírusy (napr. 

vírus herpes simplex, herpes zoster, vírus ovčích kiahní, varicela), papiloma a polyoma virusy 

(napr. pôvodcovia papilómov, bradavíc). 

Prevenciou pred vírusovým ochorením môže byť aj imunizácia, t. j. očkovanie buď 

živým atenuovaným vírusom (napr. vakcína proti žltej zimnici), alebo usmrteným 

inaktivovaným vírusom (napr. Salkova vakcína proti poliomyelitíde), alebo môže byť 

vakcína subjednotková (napr. proti chrípke).  

 

Bakteriofágy 

      Sú vírusy, ktoré napádajú baktérie. Ich telo pozostáva zo šesťuholníkovej hlavičky s 

vláknom nukleovej kyseliny, z chvostíka (resp. infekčného vlákna), na ktorom je golierik, z 

kontraktilnej pošvy a bazálnej platničky a z fibríl, ktoré slúžia na prichytenie k hostiteľovi 

(Obr. 3).  

 

hlavička s vláknom DNA

membrána

chvostík

golierik

kontraktilná pošva

fibrily

bazálna platnička

 

                                 

Obrázok 3. Štruktúra bakteriofága (orig. A. Šimonovičová). 

 

Schopnosťou bakteriofága je lyzogénia až lýza bakteriálnych buniek. Lyzogénia je stav, 

kedy vírus, ktorý napadol bunku sa integroval do jej vlastného genómu ako provírus. Provírus 

môže ostať v kľude (ako nemý), ale za určitých okolností sa môže aktivovať a jeho replikácia 

môže spôsobiť až lýzu bunky, t. j. rozpúšťanie. Bakteriofágy sú odolné voči vysušeniu, dobre 
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tiež znášajú teploty do 80 oC. Žijú len na živých bakteriálnych bunkách a rozmnožujú sa 

súčasne s rozmnožovaním baktérií. 

 

Životný cyklus bakteriofága má 3 časti (Obr. 4): 

 

 

DNA bakteriofága

DNA hostiteľa

infekčná
   časť

vegetatívna
      časť

lytická
  časť

 

Obrázok 4. Životný cyklus bakteriofága (orig. A. Šimonovičová). 

 

1. infekčnú – fágové častice sa prichytia pomocou fibríl na baktériu a DNA preniká cez 

chvostík do vnútra bunky, kde sa napojí na DNA hostiteľa, 

2. vegetatívnu – v infikovanej bakteriálnej bunke hostiteľská DNA dáva základ pre replikáciu 

genetického materiálu a tvorbu nových špecifických štruktúr fága. Tieto špecifické štruktúry 

sa komplementujú do nových, zrelých bakteriofágov, 

3. lytickú – dochádza k lýze, t. j. rozpusteniu bakteriálnej bunky. Do prostredia sa uvoľňujú 

novovytvorené fágy, ktoré môžu následne infikovať ďalšie bunky. 

 

 

V súčasnej dobe sa medzi nebunkové častice zaraďujú tiež formy patogénnych 

biomolekúl. Tieto subvírusové častice, ktoré sa správajú ako vírusy, nemajú štruktúrne a 

funkčné charakteristiky vírusov, sú viroidy a prióny, ktoré je ťažko zaradiť. 

Viroidy – sú najmenšie známe infekčné vírusové častice parazitujúce v bunkách. 

Američan Theodor Otto Diener je objaviteľ prvého viroidu v r. 1971. Viroidy sú infekčné a 

patogénne molekuly, ktoré spôsobujú ochorenia rastlín, napr. zemiakov, chryzantém, citrusov, 
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rajčiakov, uhoriek a chmelu. Predstavujú kružnicové molekuly RNA bez obalu, ktoré sú asi 

10 násobne menšie ako NK vírusu. Ich relatívna molekulová hmotnosť je asi 100 000 Da 

(Dalton) a dĺžka asi 300 nukleotidov. Takáto molekula by mohla kódovať najviac proteín so 

100 aminokyselinami, t. j. proteín veľmi malý. Predpokladá sa, že zrejme nekódujú žiadny 

vlastný enzým. Neboli zistené u živočíchov. Taxonomicky patria do čeľadí Pospoviroidae a 

Avsunviroidae.    

Prióny – predstavujú celkom novú skupinu patogénov, u ktorých nie je doteraz známy 

spôsob rozmnožovania. Neobsahujú nukleovú kyselinu iba proteínové častice. Sú živé, ale 

nekultivovateľné.  

Prióny, ktoré objavil S. B. Prusiner, spôsobujú ochorenia zvierat a ľudí. S. B. Prusiner, 

americký lekár, profesor neurológie a biochémie získal Nobelovu cenu za medicínu za „objav 

priónov – infekčných proteínových častíc“. Tieto vyvolávajú prenosné neurodegeneratívne 

ochorenia. Napr. tzv. scrapie oviec a kôz, BSE – bovínna spongioformna encefalopatia, tzv. 

choroba šialených kráv u hovädzieho dobytka, ochorenie Kuru, Creutzfeldt-Jacobova 

choroba, chronické chradnutie jeleňovitých (CWD) a pod. Tieto ochorenia spôsobujú 

degeneratívne zmeny v centrálnej nervovej sústave označované ako špongioformná 

encefalopatia, pretože mozog chorých nadobúda špongiovitý vzhľad. Všetky ochorenia sú 

prenosné tak medzi jedincami ako aj na potomstvo. 

Pôvodne boli označované ako nekonvenčné vírusové agens sú najmenšie infekčné 

jednotky, ktoré sú prenosné na človeka a môžu spôsobiť smrteľné neurodegeneratívne 

ochorenie, za štúdium ktorých dostal v roku 1976 Daniel Carleton Gajdusek, vedec 

slovenského pôvodu, Nobelovu cenu. V prípade scrapie bol z infekčného materiálu izolovaný 

priónový proteín (PrP) a stanovená sekvencia aminokyselín na jeho jednej koncovej časti. 

Podľa nej bola zostavená nukleová kyselina ako molekulárna sonda, pomocou ktorej sa 

dokázalo, že v bunkách cicavcov existuje zodpovedajúci PrP gén kódujúci tento proteín. PrP 

proteín je za normálnych okolností nepatogénny. Nachádza sa v určitom sebe vlastnom 

usporiadaní. V chorých bunkách je tento proteín v inom usporiadaní. Ak sa tento „chorý“ 

proteín dostane do fyzického kontaktu so „zdravým“ proteínom, vyvolá jeho zmenu na 

„chorý“ proteín, ktorý potom pôsobí na ďalší „zdravý“ proteín a pod. Týmto tzv. domino 

efektom vzniká ochorenie, ktoré sa pravdepodobne odohráva na bunkovej membráne. Ak 

vznikne, ochorenie proteínov mutáciou v PrP géne, stáva sa dedičným.  

Čo sa týka patogenézy, v infikovanom organizme nevznikajú protilátky, ani iný prejav 

antiinfekčnej obrany. Infekčná aktivita priónov vzdoruje ionizujúcemu, UV žiareniu, teplote 

80 °C a proteolytickým enzýmom. Nie sú modifikované činidlami, ktoré ničia NK. Pokusy o 
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purifikáciu infekčného agens viedlo k objavu malého proteínu o molekulovej hmotnosti 27 – 

30 000 s výraznou tendenciou k autoagregácii do tyčinkových štruktúr, ktoré však nie sú 

viazané na NK. Infekčná aktivita je viazaná na defektný proteín a jeho prítomnosť navodzuje 

produkciu patologického proteínu v pôvodne zdravých bunkách.  

 

 

2. 3. BUNKOVÉ ORGANIZMY – PROKARYOTA  

 

Veľkú skupinu bunkových organizmov rozdeľujeme na organizmy prokaryotické – kam 

patria domény Archaea a Bacteria a organizmy eukaryotické – kam patria riasy, prvoky a 

huby. 

 

Pôvod a taxonomické triedenie domény Archaea 

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. Až 80 % z histórie Zeme 

predstavoval výlučne život mikroorganizmov a stále predstavuje dominantnú formu života na 

Zemi. Bolo vypočítané, že celkový počet mikrobiálnych buniek na Zemi predstavuje rádovo 

2,5 × 1030 buniek, čo znamená, že mikroorganizmy tvoria najvýznamnejšiu frakciu biomasy 

na planéte.  

Názov Archaea je odvodený od gréckeho slova archaios – prastarý alebo primitívny, a 

skutočne, niektoré archeóny sa prejavujú charakteristikami zodpovedajúcimi ich 

pomenovaniu. Sú známe tiež ako extrémofily, pretože sú schopné žiť v rôznom extrémnom 

prostredí a zahrňujú metanogény, extrémne halofily a hypertermofily. Niektoré druhy môžu 

žiť pri teplote blízkej teplote varu vody, 100 ºC. Sú schopné žiť v kyslom, alkalickom alebo 

slanom vodnom prostredí. Niektoré z nich prežijú aj tlak vyšší ako 202,6 Pa. Prežívanie v 

takomto extrémnom prostredí možno vysvetliť prítomnosťou éterových väzieb v ich 

membránach, ktoré sú oveľa odolnejšie voči zmenám ako esterové väzby prítomné v 

membránach baktérií a eukaryotických organizmov a sú odolnejšie voči vysokým teplotám a 

vysokým koncentráciám kyselín.  

K zástupcom archeónov patrí napr. Pyrolobus fumarii. Tento druh bol nájdený 

v blízkosti hlbokomorských hydrotermálnych útvarov (ako sú napr. prieduchy), ktoré sa 

nazývajú tiež „čierny fajčiari“. Sú to podmorské komíny geotermálneho pôvodu, ktoré chrlia 

do prostredia extrémne horúcu vodu a v nej rozpustené minerálne látky. Blízko nich, pri 

teplote 113 °C boli objavené aj kolónie chemosyntetických archeónov. 
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Druhy rodu Picrophilus, ktoré boli izolované z kyslých pôd v Japonsku a sú známe ako 

najtolerantnejšie organizmy voči kyslému prostrediu so schopnosťou rastu v prostredí s pH 

menej ako 0,5. V roku 2006 bol nájdený nový druh patriaci k archeónom, označený ako 

Archaeal Richmond Mine Acidophilic Nanoorganism (ARMAN), ktorý patrí k najmenším, 

doteraz známym organizmom.  

Archeóny sú jednobunkové prokaryotické organizmy patriace do domény Archaea. Sú 

to obligátne anaeróbne organizmy, t. j. obyčajne žijú v prostredí bez prítomnosti kyslíka a sú 

nepatogénne. Prvýkrát boli objavené v roku 1977 a boli klasifikované ako baktérie a v 

súčasnosti sú klasifikované ako Archaea. V niektorých klasifikačných systémoch všetkých 

foriem života archeóny predstavujú jednu z troch najväčších domén živých organizmov. V 

roku 1977 americký mikrobiológ Carl Woese na základe analýzy ribozómovej RNA navrhol 

rozdelenie prokaryontov, dlho považovaných za samostatnú skupinu organizmov (v podstate 

baktérií), na dve fylogeneticky samostatné línie. Woese nazval tieto dve línie Eubacteria a 

Archaebacteria. Tieto názvy boli následne zmenené na Bacteria a Archaea, čím sa zvýraznil 

rozdiel medzi nimi. Jeho rozdelenie prokaryontov na dve samostatné skupiny však aj naďalej 

existuje a všetky žijúce organizmy sú v súčasnosti zatriedené do jednej z troch veľkých 

domén – Archaea, Bacteria a Eukarya.  

  

Veľkosť a štruktúra archeónov.  

Archeóny a baktérie sú si veľmi podobné veľkosťou a tvarom, tvoria koky, paličkovité 

alebo špirálovité bunky a pod. Mnohé sa však vyznačujú aj veľmi neobyčajnými tvarmi, napr. 

ploché a štvorcové tvary buniek Haloquadratum walsbyi. Veľkosť archeónov sa pohybuje v 

rozmedzí od 0,1 µm až do viac ako 15 µm. Objem ich buniek predstavuje len približne jednu 

tisícinu objemu typickej eukaryotickej bunky. Vo všeobecnosti majú archeóny a baktérie 

podobnú bunkovú štruktúru, ale zloženie buniek a ich organizácia je odlišná. Podobne ako 

väčšina prokaryontov, ani archeóny nemajú organely ohraničené membránami, čo znamená, 

že 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 výživu. Tak archeóny ako aj baktérie majú 

bunkové steny a niektoré sa pohybujú pomocou bičíka. Štruktúrou sa najviac podobajú G+ 

baktériam.  

Hoci domény Bacteria, Archaea a Eukarya boli klasifikované na základe genetických 

kritérií, rovnako biochemické vlastnosti indikujú, že Archaea tvoria nezávislú skupinu v 

rámci prokaryontov a že majú spoločné črty tak s baktériami ako aj eukaryontami. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeal_Richmond_Mine_Acidophilic_Nanoorganisms
http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeal_Richmond_Mine_Acidophilic_Nanoorganisms
http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeal_Richmond_Mine_Acidophilic_Nanoorganisms
http://en.wikipedia.org/wiki/Haloquadratum
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Ide o tieto najvýznamnejšie črty:  

Bunková stena a bičík. Väčšina zástupcov domény Archaea (s výnimkou rodov 

Thermoplasma a Ferroplasma) má bunkovú stenu zostavenú z povrchovej vrstvy proteínov, 

ktorá tvorí S-vrstvu. Je to pevný súbor molekúl proteínov pokrývajúci vonkajšok bunky. Táto 

vrstva poskytuje tak chemickú ako aj fyzikálnu ochranu a umožňuje archeám archeónom 

zachovávať si ich tvar. Archeóny, na rozdiel od baktérií, neobsahujú v bunkovej stene 

peptidoglykan. Bunkové steny radu Methanobacteriales obsahujú pseudopeptidoglykan 

pripomínajúci morfológiou, funkciami a fyzikálnou štruktúrou eubakteriálny peptidoglykan, 

ale líši sa chemickou štruktúrou, neobsahuje D-aminokyseliny, ani kyselinu N-

acetylmuramovú. Z tohto dôvodu prítomnosť alebo neprítomnosť peptidoglykanu v bunkovej 

stene je vlastnosť, ktorou sa archeóny odlišujú od baktérií.  

Bičíky u archeónov fungujú podobne ako bakteriálne, sú však rozdielne najmä 

vývojom a zložením. Tieto dva typy bičíkov sa vyvinuli z rôznych predkov. Predkom 

bakteriálneho bičíka bol sekrečný systém typu III, zatiaľ čo bičík u archeónov vznikol z 

bakteriálnych bŕv typu IV. Na rozdiel od bakteriálneho bičíka, ktorý je dutý a zložený z 

podjednotiek pridávaných na koniec bičíka, bičíky u archeónov sú syntetitzované pridávaním 

podjednotiek k základni bičíka.  

Mastné kyseliny. Baktérie a eukaryonty majú membrány zložené najmä z lipidov 

pospájaných s glycerolom prostredníctvom esterových väzieb, zatiaľ čo archeóny majú 

membrány zložené z lipidov pospájaných s glycerolom prostredníctvom éterových väzieb. 

Rozdiel spočíva v type väzby spájajúcej lipidy s glycerolom. Éterové väzby sú v porovnaní s 

esterovými chemicky stálejšie. Táto stabilita membrán môže pomáhať archeám prežiť v 

extrémnych teplotách a silno acidickom alebo alkalickom prostredí. Hoci aj niektoré baktérie 

obsahujú lipidy s éterovými väzbami, zatiaľ nie je známy žiadny archeón, ktorá by 

obsahovala lipidy s esterovými väzbami.  

Komplexnosť RNA-polymerázy. 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. Archeóny a eukaryonty však majú početné RNA-polymerázy obsahujúce veľký 

počet polypeptidov. 

rRNA. Archeóny obsahujú jedinečnú rRNA v dôsledku prítomnosti regiónov molekuly 

rRNA zreteľne odlišných od rRNA baktérií a eukaryotov. 

Syntéza proteínov. Syntéza proteínov u archeónov má viac podobných čŕt so syntézou 

proteínov u eukaryontov ako u baktérií. Najvýraznejší rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ čo 
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bakteriálny iniciátor tRNA má modifikovaný metionín, eukaryotický a archaeálny iniciátor 

tRNA predstavuje nemodifikovaný metionín.  

Citlivosť voči antibiotikám. Archeóny nie sú citlivé voči niektorým antibiotikám, 

ktoré pôsobia na baktérie, ale sú citlivé voči niektorým antibiotikám, ktoré účinkujú na 

eukaryota.  

  

Genetika, rozmnožovanie a metabolizmus archeónov 

Archeóny nemajú pravé jadro a ich genetický materiál reprezentovaný DNA sa voľne 

vznáša v cytoplazme. DNA predstavuje obyčajne samostatnú molekulu, jeden kruhový 

prokaryotický chromozóm, ktorý je kompaktný a pevne zvinutý do malého klbka, a dĺžka 

ktorého po rozvinutí môže dosiahnuť viac ako 1000-násobok dĺžky bunky. Jeho veľkosť 

predstavuje viac ako 5 751 492 párov báz u Methanosarcina acetivorans, čo je najväčší 

doteraz známy genóm u archeónov. Desatinu tejto veľkosti, 490 885 párov báz, predstavuje 

maličký genóm u Nanoarchaeum equitans, čo je doteraz najmenší známy genóm v tejto 

doméne, obsahujúci pravdepodobne len 537 génov kódujúcich proteíny.  Na DNA nie sú 

naviazané žiadne proteíny.  

Archeóny obsahujú aj plazmidy, čo sú malé nezávislé kruhové fragmenty DNA. Môžu 

sa replikovať nezávisle na väčšej genomickej kruhovej DNA. Na plazmidoch je často 

kódovaná rezistencia voči antibiotikám alebo špecifické enzýmy. Plazmidy sa môžu prenášať 

medzi bunkami fyzikálnym kontaktom v procese podobnom s bakteriálnou konjugáciou.  

Archeóny sú geneticky odlišné od baktérií a eukaryontov s viac ako 15 % proteínov 

kódovaných jedinečnými génmi pre túto doménu, hoci pre väčšinu týchto jedinečných génov 

nie je známa ich funkcia. Väčšina zvyšných jedinečných proteínov s identifikovanou 

funkciou patrí k eukaryontom a zúčastňuje sa metanogenézy. Proteíny, ktoré archeóny, 

baktérie a eukaryonty využívajú pri plnení základných funkcií buniek, súvisia najmä s 

transkripciou, transláciou a metabolizmom nukleotidov. Transkripcia a translácia u archeónov 

sa skôr podobajú procesom u eukaryontov ako u baktérií, najmä čo sa týka archaeálnej RNA 

polymerázy a ribozómov, ktoré sú veľmi podobné s ich ekvivalentmi u eukaryontov. 

Archeóny sa rozmnožujú nepohlavne binárnym alebo viacnásobným delením, 

fragmentáciou alebo pučaním. Ide o vcelku rýchly proces, kedy sa niektoré druhy rozdelia 

každých 20 minút. Detailne bolo delenie študované len u zástupcov rodu Sulfolobus, pri 

ktorom boli charakteristiky bunkového cyklu podobné tak s bakteriálnymi ako aj s 

eukaryotickými systémami.  
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Hoci u archeónov nie je známe pohlavné rozmnožovanie (meióza), medzi bunkami 

môže 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 nepretržitú evolúciu archeónov.  

Baktérie sa rovnako rozmnožujú nepohlavne, ale majú jedinečnú schopnosť vytvárať 

spóry, ktoré im umožňujú pretrvať v latentnom stave až niekoľko rokov. Archeóny túto 

schopnosť nemajú. Niektoré druhy haloarcheónov však prešli fenotypickými zmenami a rastú 

ako niekoľko rozdielnych bunkových typov, vrátane hrubostenných štruktúr, ktoré sú 

rezistentné voči osmotickému šoku a umožňujú archeónom prežiť vo vode s nízkymi 

koncentráciami solí. Nepredstavujú však rozmnožovacie štruktúry, ale môžu im pomôcť pri 

osídľovaní nových biotopov.  

V metabolizme archeónov je zahrnutých veľa rôznorodých chemických reakcií a sú 

schopné využívať rôzne zdroje energie. Tieto reakcie sú zatriedené do nutričných skupín v 

závislosti na zdroji uhlíka a energie (Tab. 1).  

 

Tabuľka 1. Nutričné typy v metabolizme archeónov. 

Nutričné 

typy  
Zdroj energie  Zdroj uhlíka  Príklady rodov  

Fototrofné Slnečné svetlo Organické látky Halobacterium 

Litotrofné 
Anorganické 

látky 

Organické látky 

alebo fixácia uhlíka 

CO2 

Ferroglobus, 

Methanobacterium alebo 

Pyrolobus  

Organotrofné 
Organické 

látky 

Organické látky 

alebo fixácia CO2 

Pyrococcus, Sulfolobus alebo 

Methanosarcina 

 

Niektorí zástupcovia archeónov získavajú energiu z anorganických látok, napr. druhy 

Sulfolobus získavajú energiu zo sírovodíka alebo elementárnej síry alebo druhy radu  

Nitrosopumilales oxidáciou amoniaku (litotrofné). Táto skupina zahrňuje nitrifikátory, 

metanogény a anaeróbne oxidanty metánu. V týchto reakciách jedna zlúčenina odovzdá 

elektrón druhej (redox reakcia) za uvoľnenia energie slúžiacej pre bunkové aktivity. Jedna 

zlúčenina sa správa ako donor a druhá ako akceptor elektrónov. Uvoľnená energia generuje 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ferroglobus
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferroglobus
http://en.wikipedia.org/wiki/Methanobacteria
http://en.wikipedia.org/wiki/Methanobacteria
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolobus
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolobus
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrococcus
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrococcus
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfolobus
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfolobus
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfolobus
http://en.wikipedia.org/wiki/Methanosarcinales
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počas chemiosmózy ATP v podstate v rovnakom procese ako v mitochondriách 

eukaryotických buniek.  

Autotrofné archeóny využívajú ako zdroj uhlíka atmosferický CO2 v procese známom 

ako fixácia uhlíka. Tento proces zahŕňa buď vysoko modifikovanú formu Calvinovho cyklu 

alebo v poslednej dobe opísanú metabolickú dráhu známu ako cyklus kyseliny 3-

hydroxipropiónovej/4-hydroxybutánovej. Fylogenetický kmeň Crenarchaeota využíva tiež 

reverzný Krebsov cyklus, zatiaľ čo ďalší fylogenetický kmeň Euryarchaeota využíva  

redukovanú dráhu acetyl-koenzýmu A (CoA).  

Metanogenéza, t. j. produkcia metánu ako produktu metabolizmu, sa vyskytuje len v 

doméne Archaea, výhradne u fylogenetického kmeňa Euryarchaeota. Zástupcov tejto skupiny 

je možné nájsť v anaeróbnom prostredí, napr. v zažívacom trakte ľudí a niektorých zvierat, 

napr. dobytka, ale aj v močiaroch a na skládkach odpadu. Táto forma metabolizmu sa  

vyvinula v skorom štádiu vývoja života a je dosť pravdepodobné, že prvé žijúce organizmy 

boli metanogény. Metanogenéza zahŕňa pestrú škálu jedinečných koenzýmov pre archeóny 

napr. koenzým M a metanofurán. Iné organické zložky, ako napr. alkohol, kyselinu octovú 

alebo kyselinu mravčiu, využívajú metanogény ako alternatívne akceptory elektónov. Tieto 

reakcie sú bežné u archeónov osídľujúcich zažívací trakt. Octové archeóny, rozkladajúce 

kyselinu octovú priamo na CH4 a CO2, patria do radu Methanosarcinales a zároveň 

predstavujú najdôležitejšiu zložku spoločenstiev mikroorganizmov, ktoré produkujú bioplyn.  

Fototrofné archeóny využívajú slnečné svetlo na produkciu chemickej energie vo 

forme ATP. U rodu Halobacterium, svetlom aktivovaná iónová pumpa podobná 

bakteriorodopsínu alebo halorodopsínu vytvára gradienty iónov ich čerpaním von z bunky 

cez plazmatickú membránu. Energia uložená v týchto elektrochemických gradientoch sa 

následne premieňa na ATP prostredníctvom ATP-syntázy. Tento proces je určitou formou 

fotofosforylácie. Schopnosť tejto svetlom poháňanej pumpy presunúť ióny cez membrány je 

závislá na svetlom spôsobených zmenách v štruktúre kofaktora pre retinol (vitamín A1) 

umiestneného v centre proteínu. U žiadnej z doteraz známych archeónov nebola zistená 

klasická fotosyntéza s využitím chlorofylu.  

Organotrofné (heterotrofné) archeóny využívajú ako zdroj uhlíka CO2 v organickej 

forme (glukóza). Energiu a stavebné látky získavajú z organických zlúčenín, ktoré oxidujú 

alebo skvasujú.  

Veľa základných metabolických dráh je spoločných pre všetky formy života. Napr.  

archeónov využívajú modifikovanú formu glykolýzy (dráha Entner-Doudoroffa) a buď 

kompletný alebo čiastočný cyklus kyseliny citrónovej. Tieto podobnosti s inými organizmami 
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pravdepodobne odrážajú tak ich výskyt v skorých štádiách vývoja života, ako aj ich vysokú 

mieru účinnosti.  

  

Podľa typu metabolizmu môžeme archeóny zatriediť do nasledovných skupín:  

1. Metanogénne – získavajú energiu premenou H2 a CO2 na plyn metán. Zástupcov tejto 

skupiny je možné nájsť v zažívacom trakte ľudí a niektorých zvierat, napr. dobytka, 

ako i v močiaroch.  

2. Halofilné – prežívajú v atmosfére s vysokým obsahom soli. Boli nájdené vo Veľkom 

slanom jazere, Mŕtvom mori a iných oblastiach planéty s vysokou koncentráciou solí. 

Prežitie v takýchto podmienkach im umožňuje špeciálna sada génov kódujúcich 

enzýmy dôležité pre metabolickú dráhu limitujúcu osmózu. Halofilné archeóny, 

medzi ktoré patrí aj druh Haloarcula marismortui predstavujúci modelový 

organizmus používaný vo vedeckom výskume, získali jedinečnú sadu génov pre 

metylasparátovú dráhu v procese známom ako laterálny transfer génov, v ktorom 

gény prechádzajú z jedného druhu do druhého.  

3. Termoacidofilné – nachádzajú sa v oblastiach s veľmi vysokou teplotou a extrémne 

kyslými podmienkami. Vyskytujú sa v hydrotermálnych prameňoch a vulkanických 

kráteroch.  

 

Biotopy archeónov 

Archeóny sú pozoruhodne rôznorodé a úspešné organizmy. Možno ich nájsť v 

extrémnych podmienkach – v anaeróbnom prostredí, ako napr. v sopečných prieduchoch, 

vriacom bahne v okolí vulkánov, na dne oceánov, v sedimentoch pokrývajúcich morské dná, 

v ktorých sa vyskytujú v obrovských počtoch a predstavujú väčšinu žijúcich buniek v hĺbke 

väčšej ako 1 m, v otvoroch na dne morí a oceánov s uvoľňujúcimi sa plynmi bohatými na 

síru, slaných jazerách, močiaroch, horúcich prameňoch, alebo aj v tráviacom trakte 

niektorých živočíchov, vrátane človeka.  

Jeden z najlepšie preštudovaných archeónov Halobacterium sp., je schopný prežívať v 

extrémne slaných vodách. Na svetlo citlivý pigment bakteriorodopsín je zodpovedný za jej 

sfarbenie a zároveň organizmu poskytuje chemickú energiu. Bakteriorodopsín má jasnú 

červenú farbu a prečerpáva protóny cez membránu. Keď tieto protóny prúdia naspäť, sú 

využité na syntézu ATP, ktorý predstavuje zdroj energie pre bunky. Tento proteín je 

chemicky veľmi podobný svetlo detegujúcemu pigmentu rodopsínu, ktorý sa nachádza v 

sietnici stavovcov.  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1692325/Haloarcula-marismortui
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1692325/Haloarcula-marismortui
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Výskyt archeónov v extrémnych podmienkach pravdepodobne súvisí so zložením 

atmosféry v skorých štádiách vývoja Zeme, kedy atmosféra bola nasýtená prevažne 

„jedovatými“ plynmi. V ostatnom čase niekoľko štúdií ukázalo, že archeóny sa nevyskytujú 

len v mezofilnom a termofilnom prostredí, ale že sa vo veľkom počte nachádzajú aj v 

prostredí s nízkymi teplotami. Bežne sa napr. vyskytujú v prostredí studených oceánov, 

akými sú arktické moria.  

Archeóny sa nevyskytujú len v extrémnom prostredí, ale môžu byť hojne rozšírené aj v 

prostredí, ktoré je vhodné pre všetky ostatné formy života. Veľký význam má vysoký počet  

archeónov vyskytujúcich sa v planktónnom spoločenstve otvorených morí. Hoci tieto  

archeóny môžu byť prítomné v extrémne vysokých počtoch (môžu predstavovať viac ako 40 

% mikrobiálnej biomasy), takmer žiaden z týchto druhov nebol izolovaný a študovaný v 

podobe čistej kultúry. Z tohto dôvodu sú súčasné vedomosti o úlohe archeónov v ekológii 

oceánov na elementárnej úrovni, takže ich celkový vplyv na globálne biogeochemické cykly 

zostávajú nepreskúmané. Niektorí zástupcovia fylogenetického kmeňa Crenarchaeota, ktorí 

sa vyskytujú v pomerne veľkom zastúpení aj v morskom planktóne, sú spájaní s nitrifikáciou, 

čo naznačuje, že tieto organizmy môžu vplývať na kolobeh dusíka v oceánoch, ale môžu byť 

použité aj ako zdroje energie.  

 

Úloha archeónov v kolobehu látok  

Archeóny sa podieľajú na kolobehu prvkov, ako napr. C, N a S v rôznom prostredí. 

Hoci sú tieto aktivity životne dôležité pre normálne fungovanie ekosystému archeóny môžu 

tiež prispieť svojou činnosťou k znečisteniu prostredia. V kolobehu uhlíka metanogénne  

archeóny odstraňujú vodík a zohrávajú dôležitú 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 metán CH4 a predstavuje až 18 % z ich celkového objemu. To znamená, 

že je až 25krát účinnejší ako skleníkový plyn oxid uhličitý CO2. Metanogénne archeóny sú 

primárnymi producentmi atmosférického metánu a sú zodpovedné za väčšinu každoročných 

emisií metánu. Z týchto dôvodov sa považujú za globálnych producentov emisií skleníkového 

plynu a globálneho otepľovania.  

Archeóny sa zúčastňujú na viacerých krokoch v kolobehu dusíka vedúcich k jeho 

uvoľneniu z ekosystému, ako je napr. respirácia založená na dusičnanoch a denitrifikácia, 

rovnako ako aj na procesoch súvisiacich s príjmom N, ako je napr. príjem dusičnanov a 

fixácia dusíka. Nedávno bola zistená účasť archeónov aj na reakciách oxidácie NH3. Tieto 
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reakcie sú dôležité najmä v oceánoch. Zdá sa, že archeóny sú rozhodujúce pre oxidáciu NH3 

aj v pôde. Produkujú dusitany, ktoré potom iné mikroorganizmy oxidujú na dusičnany, a 

ktoré ďalej využívajú rastliny a iné organizmy.  

Na kolobehu síry sa archeóny zúčastňujú oxidáciou komponentov obsahujúcich síru, v 

dôsledku čoho dochádza k uvoľneniu tohto prvku z hornín, čím sa síra stáva prístupná pre iné 

organizmy. Zástupcovia archeónov, ktorí sa zúčastňujú tejto činnosti, napr. Sulfolobus sp., 

produkujú H2SO4 ako odpadový produkt a ich rast v opustených baniach môže prispieť k 

zvýšenej acidite drenážnych banských vôd, a tým k negatívnemu vplyvu na životné 

prostredie.  

 

Interakcie archeónov s inými organizmami  

Najlepšie preštudovanými interakciami medzi archeónmi a inými organizmami sú 

mutualizmus a komenzalizmus. Hoci archeóny nie sú známe ako patogénne alebo parazitické 

organizmy, bol pozorovaný určitý náznak možnej infekcie ústnej dutiny vyvolanej niektorými 

druhmi metanogénnov. Existujú aj určité náznaky, že  druh Nanoarchaeum equitans by 

mohol parazitovať na iných druhoch archeónov, aj keď len prežíva a reprodukuje sa na 

bunkách druhu Crenarchaeon sp., a druhu Ignicoccus hospitalis, ale neprináša žiaden úžitok 

pre svojho hostiteľa. Na druhej strane, Archaeal Mine Acidophilic Nanoorganism (ARMAN) 

príležitostne interaguje s inými bunkami archeónov v biofilme kyslých drenážnych banských 

vôd. Princíp tohto vzťahu nie je známy, ale je iný ako Nanoarchaeaum – Ignicoccus, pretože 

ultra malé bunky ARMAN existujú nezávisle na bunkách Thermoplasmatales.  

 

Mutualizmus je jedným z veľmi dobre preštudovaných príkladov interakcie medzi 

prvokmi a metanogénnymi archeónmi v tráviacom trakte živočíchov, kde dochádza k 

štiepeniu celulózy, ako napr. u prežúvavcov 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 archeóny redukujú CO2  uvoľneným vodíkom na CH4, a tak 

prvoky profitujú z tohto procesu získaním väčšieho množstva energie.  

Archeóny osídľujú aj vnútorné prostredie anaeróbnych prvokov, napr. Plagiopyla 

frontata, kde konzumujú H2 produkovaný ich hydrogenozómami. Archeóny spolupracujú aj s 

„veľkými“ organizmami. Napr. morský archeón Cenarchaeum symbiosum žije v organizme 

morskej huby Axinella mexicana (je jej endosymbiontom) a bol prvým netermofilným 

krenarcheotom, ktorý bol kultivovaný a opísaný. 
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Komenzalizmus. Archeóny sa môžu vyskytovať aj v úlohe komenzálov využívajúc 

spolužite s inými organizmami bez ich pomoci alebo ich poškodenia. Napr. metanogénny 

druh Methanobrevibacter smithii je jedným z najrozšírenejších archeónov ľudskej mikrobioty 

a patrí k jednému z desiatich najrozšírenejších organizmov v ľudskom zažívacom trakte. 

Vyskytuje sa v hrubom čreve, kde konzumuje odpadné produkty vznikajúce pri  rozklade 

polysacharidov činnosťou baktérií. V termitoch ako aj v ľudskom zažívacom trakte môžu 

tieto metanogény vystupovať tiež v úlohe mutualistov v dôsledku ich interakcií s inými 

mikroorganizmami zúčastňujúcimi sa rozkladných procesov.  

Archaeálne spoločenstvá spolupracujú s celým radom iných organizmov, napr. na 

povrchu koralov a v rizosfére rastlín. Medzi doménami Archaea a Bacteria je veľa 

rozdielnych, ale aj podobných vlastností (Tab. 2).  

 

Tabuľka 2. Porovnanie vlastností, rozdielov a podobností medzi Archaea a Bacteria. 

Charakteristiky Archaea Bacteria 

Definícia 
Jednobunkové organizmy bez 

organel a jadra 

Pravé baktérie alebo skupina 

jednobunkových prokaryotických 

mikroorganizmov 

Morfológia 
Rôzne tvary: guľovitý, tyčinkový, 

plochý, špirálový 

Rôzne tvary: paličky, koky, špirály,  

klbká 

Bunková stena Neobsahuje peptidoglykan Obsahuje peptidoglykan 

Bunková 

membrána 

Lipidy tvorené rozvetvenými 

reťazcami pospájanými 

éterovými väzbami 

Lipidy tvorené lineárnymi reťazcami 

pospájanými esterovými väzbami 

tRNA tRNA neobsahuje tymín tRNA obsahuje tymín 

RNA polymeráza 
10 hlavných podjednotiek RNA 

polymerázy 

10 hlavných podjednotiek RNA 

polymerázy 

Úloha v ekológii 
Úloha v bio-geochemických 

cykloch nie je preskúmaná 
Rozhodujúci pri recyklácii živín 

Interakcie s inými 

organizmami 
Mutualizmus, komenzalismus Predátory, mutualisti, patogény 

Patogenita Doteraz neopísaná Niektoré sú patogénne 

Význam pre 

technológie 

a priemysel 

Termostabilné enzýmy, úprava 

odpadových vôd, organické 

rozpúšťadlá, produkcia bioplynov 

Kvasené potraviny, bioremediácia, 

spracovanie odpadov, antibiotiká, 

agrochemikálie, biologická kontrola 

pesticídov, vedecký výskum 

DNA DNA je podobná s eukaryotickou DNA sa líši od eukaryotickej 
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Archeóny majú veľký význam v technológiách a priemysle, kde sa využíva 

predovšetkým ich schopnosť existencie v rôznych, často až extrémnych podmienkach. 

Podrobnejšie je tomu venovaná kap. 12. 

 

 

2. 4.  ŠTRUKTÚRA PROKARYOTICKEJ – BAKTERIÁLNEJ BUNKY  

 

Prokaryotické mikroorganizmy žijú väčšinou v podobe jednej bunky. Ich spoločným 

znakom je jadro bez jadrovej membrány. K prokaryotickým mikroorganizmom patria sinice 

(majú chlorofyl aj iné pigmenty, ktoré však nie sú lokalizované v chloroplastoch) a baktérie 

(chlorofyl nemajú alebo ak ho majú, tak je iného typu ako u rastlín a je lokalizovaný v tzv. 

chromatofóroch a chlorobiových vačkoch). Štruktúra baktérie je schematicky znázornená na 

Obr. 5. 

 

 

Obrázok 5. Štruktúra  prokaryotickej bunky – baktérie. 1 – bunková stena, 2 – cytoplazmatická 

membrána, 3 – cytoplazma s organelami, 4 – jadrová hmota s DNA, 5 – púzdro, 6 – slizový obal, 7 – 

fimbrie, 8 – bičíky (orig. A. Šimonovičová).   

 

 

Bunková stena predstavuje mechanickú ochranu bunky a zároveň izoluje vnútorný 

bunkový obsah od vonkajšieho prostredia. Dáva bunke typický stabilný tvar. Je elastická, 

bezfarebná, tenká a viditeľná len v elektrónovom mikroskope. Z chemického hľadiska 

obsahuje bielkoviny, polysacharidy, lipidy. Neobsahuje glukózu. Na základe rôzneho 

množstva jednotlivých zložiek bunkovej steny rozoznávame grampozitívne (G+) a 
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gramnegatívne (G-) baktérie (Obr. 6.). Toto rozdelenie vychádza z farbiacej techniky 

bakteriálnych buniek podľa H. Ch. Grama. 

 

Obrázok 6. Štruktúra bunkovej steny u G+ a G- baktérií (orig. Z. Feketeová). 

  

 

Grampozitívne baktérie obsahujú v bunkovej stene viac peptidoglykanov, ktoré 

vytvárajú pevnú hrubú vrstvu. Hrubšia vrstva peptidoglykánov a malý obsah lipidov v ich 

bunkovej stene bránia vyplaveniu farebného komplexu a G+ bunky ostávajú zafarbené na 

modro. Gramnegatívne baktérie obsahujú zase viac lipidov, preto je ich bunková stena 

priepustná pre organické rozpúšťadlá, napr. alkohol alebo acetón, čo umožňuje vyplavenie 

farebného komplexu z bunky a tie sú po dofarbení karbolfuchsínom (alebo safranínom) 

červenej farby. Grampozitivita či gramnegativita baktérií ovplyvňuje viacero fyziologických 

vlastností bunky, napr. citlivosť na antibiotiká, enzýmy, zmeny osmotického tlaku a pod., 

preto je stále veľmi dôležitým diagnostickým znakom.  

Cytoplazmatická membrána sa nachádza pod bunkovou stenou. Je polopriepustná 

(semipermeabilná), riadi prechod látok medzi bunkou a prostredím a obaľuje vlastnú 

protoplazmu s organelami. Cytoplazma je prostredie pre ostatné bunkové štruktúry (jadrová 

hmota, resp. bakteriálny chromozóm, ribozómy, zásobné látky, bunkové inklúzie, vakuoly). 

Umožňuje prenos látok a priebeh reakcií v bunke, vypĺňa vnútorný priestor medzi 

štruktúrnymi útvarmi. Z chemického hľadiska obsahuje bielkoviny, ktoré sú obalené lipidmi 

a lipoidmi. Má všetky vlastnosti živej hmoty a je schopná obnovovať svoju vnútornú 

štruktúru. Obsahuje 5 – 50 000 ribozómov, na ktorých prebieha proteosyntéza bielkovín. 

Jadrovú hmotu tvorí jediná molekula DNA, ktorá nie je obalená jadrovou membránou. 

Chromozóm je v prokaryotickej bunke len jeden. Zásobnou látkou  je kyselina poly-β-
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hydroxymaslová, tiež tuk, volutín, glykogén, granulóza a pod. Bunkové inklúzie, to sú 

kvapky, zrnká, kryštáliky zásobných a odpadových látok. Vakuoly obsahujú zásobné, ale aj 

odpadové látky. U mladých buniek sú vakuoly malé. Spolu so starnutím baktérií sa zväčšujú 

aj vakuoly, pretože v priebehu metabolizmu  bunky sa hromadia nepotrebné, resp. odpadové 

látky. A tak u starších jedincov vakuoly vypĺňajú veľkú časť baktérie. Slizový obal je vrstva, 

ktorá sa vytvára na vonkajšej vrstve bunkovej steny. Z chemického hľadiska ho tvoria 

polysacharidy alebo polypeptidy. Slizový obal má ochrannú funkciu a je rôznej hrúbky. 

Slizový obal má u baktérií veľký význam, a to predovšetkým pri tvorbe pôdnej štruktúry, 

kedy tento sliz napomáha pri zliepaní pôdnych propagúl (čiastočiek), čím sa vytvára dobrá 

pôdna štruktúra. Má tiež význam pri tvorbe biofilmu. Púzdro je hrubostenný a ostro 

ohraničený obal, ktorý má tiež ochrannú funkciu.  

Bičíky sú organely pohybu predovšetkým u paličkovitých  baktérií vyrastajúce z 

cytoplazmy. Umiestnenie bičíkov a ich počet býva rôzny a podľa toho rozoznávame niekoľko 

základných typov: atricha – nemajú bičík, monotricha – majú 1 bičík na konci tela (resp. 

bunky),  lofotricha – majú zväzok bičíkov na jednom konci tela (resp. bunky), peritricha – 

majú bičíky po celom obvode tela (resp. bunky), amfitricha – bičíky alebo ich zväzky majú 

na oboch koncoch tela (resp. bunky) (Obr. 7).   

 

 

Obrázok 7. Umiestnenie bičíkov na bakteriálnej bunke. 1 – monotricha, 2 – amfitricha, 3 – lofotricha, 

4 – peritricha, 5 – spirillum so zväzkom bičíkov na oboch póloch, 6 – lofotrichálna palička so 

zväzkom bičíkov na oboch póloch (orig. A. Šimonovičová). 
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Fimbrie sú menšie a jemnejšie organely pohybu rovnako ako bičíky. Na rozdiel od 

bičíka však vyrastajú priamo z bunkovej steny. Ak má baktéria organely pohybu, tak vždy iba 

jedného druhu, t. j. buď bičík, resp. viac bičíkov alebo fimbrie.  

Niektoré bakteriálne bunky vytvárajú ochranne štádiá vo forme spór. Spóry (Obr. 8 a – 

d) sú veľmi trvanlivé, odolávajú rôznym nepriaznivým podmienkam, napr. aj dezinfekčným 

prostriedkom a zachovávajú si klíčivosť i niekoľko desiatok až stoviek rokov.  

  

 

Obrázok 8. Bakteriálne spóry. a – terminálne spóry, b – subterminálne spóry, c – centrálne alebo 

ekvatoriálne spóry zdurujúce tyčinku, d – centrálne alebo ekvatoriálne spóry nezdurujúce telo 

vegetatívnej formy baktérie (orig. A. Šimonovičová). 

 

 

Spóry sú veľmi rezistentné odpočinkové formy s výrazne redukovaným metabolizmom. 

Spóra sa vytvára v procese tzv. sporulácie, ktorá trvá asi 5 – 6 hodín. Spóry môžu byť v bunke 

lokalizované smerom ku koncu bunky, t. j. terminálne alebo subterminálne (Obr. 8 a, b) alebo 

v strede, t. j. centrálne alebo ekvatoriálne (Obr. 8 c, d). Rozoznávame tiež spóry zdurujúce 

tyčinku (Obr. 8 a – c) a spóry nezdurujúce tyčinku (Obr. 8 d). Spóry majú veľmi nízky obsah 

vody (15 – 40 %) a vyšší obsah vápnika, čo im umožňuje prečkať nepriaznivé obdobie a za 

priaznivých okolností opätovne vyklíčiť v baktériu.   

 

Tvar baktérií  

Baktérie majú dva základné tvary, a to – guličky (koky) a paličky (tyčinky). Paličky, 

ktoré vytvárajú spóry sú tzv. bacily. Baktérie vytvárajú tiež zahnuté a vláknité formy. Z týchto 

základných tvarov vznikol celý rad odvodených foriem. Bakteriálne bunky žijú buď 

samostatne alebo v zoskupení. Zoskupenie baktérií závisí od počtu rovín delenia, pričom 

roviny delenia sú tri a závisia od toho, či sú tieto roviny delenia na seba kolmé alebo nie.  

Guličky (koky). Kokus/kok je jedna samostatne žijúca gulička. Diplokokus má tvar 

dvoch spojených guličiek, pričom delenie prebieha v jednej rovine. Tetrakokus sú štyri 

spojené guličky, pričom delenie prebieha v dvoch na seba kolmých  rovinách. Sarcina je 

útvar, ktorý pozostáva z guličiek formovaných do tvaru kocky, kedy delenie prebieha v troch 
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na seba kolmých rovinách. Streptokokus predstavuje guličky, ktoré tvoria retiazku. 

Stafylokokus predstavuje guličky usporiadané v nepravidelnom strapci, kedy delenie 

prebieha v troch rovinách, ktoré na seba nie sú kolmé.  

Paličky (tyčinky/paličky). Baktérium má tvar krátkej samostatne žijúcej paličky. 

Diplobaktérium predstavuje dve navzájom spojené paličky. Streptobaktérie sú paličky 

tvoriace retiazku. Niekedy sa vytvoria tiež palisády, keď sa jednotlivé bunky primknú k sebe 

svojou dlhšou stranou. 

Bacily sú paličky, ktoré vytvárajú spóry. Bacilus je jedna sporulujúca palička. 

Diplobacilus predstavuje dve spojené sporulujúce paličky. Streptobacilus vytvára retiazku 

sporulujúcich paličiek. 

Zahnuté formy sa vytvorili z tyčiniek/paličiek. Patrí sem vibrio, ktoré je rožkovito 

zahnuté a spirochéta, ktorá  je stočená do špirály a spirilum, ktorý má tvar špirály.   

Osobitnou formou baktérií sú vláknité formy, tzv. aktinomycéty. Aktinomycéty 

vytvárajú dlhé vlákna, ktoré sa navzájom spletajú a vytvárajú mycélium. Mycélium 

aktinomycét môže byť neseptované, keď sa po určitom období rastu rozpadne na paličkovité 

bunky, napr. druhy rodu Nocardia (Obr. 9 a) alebo zostáva v pôvodnom stave, napr. druhy 

rodu Streptomyces (Obr. 9 b). Mycélium je substrátové, vyživovacie, ktorým je aktinomycéta 

prichytená na podklad, resp. substrát. Nad substrátom sa vytvára vzdušné mycélium, na 

ktorom vznikajú spóry ako vegetatívne formy rozmnožovania.  

 

 

Obrázok 9. Aktinomycéty – Nocardia sp. (a) a Streptomyces sp. (b) (orig. A. Šimonovičová). 

 

Tvorbou substrátového a vzdušného mycélia sa aktinomycéty, najmä makroskopicky, 

veľmi podobajú na mikroskopické vláknité huby (mikromycéty). Aktinomycéty však majú 

prokaryotickú štruktúru bunky, a preto sa zaraďujú medzi baktérie.  

a b



37 
 

Mnohé aktinomycéty produkujú viaceré antibiotiká, napr. Streptomyces griseus 

produkuje streptomycín, terramycín, chloramfenikol a neomycín, Streptomyces venezuelae 

produkuje chloromycetín, chloramfenikol, jadomycín A a B, Streptomyces aureofaciens 

produkuje aureomycín, chloramfenikol, tetracyklín a tiež chlortetracyklín. Produkcia 

antibiotík a širokej škály sekundárnych metabolitov je omnoho väčšia ako u iných druhov 

baktérií. 

 

Filtrovateľné formy baktérií 

Mnohé baktérie sú v nepriaznivých podmienkach, napr. pôsobením rôznych stresových 

faktorov (antibiotiká, pôsobenie bakteriofága, hladovanie, prudké zmrazovanie a opätovné 

rozmrazovanie a pod.) schopné prejsť do tzv. neviditeľnej formy. Rozumieme tým, že sú pre 

nás neviditeľné vo svetelnom mikroskope a vytvárajú tzv. filtrovateľné formy. V priaznivých 

podmienkach, t. j. keď stresový faktor prestane pôsobiť, baktérie sú opätovne schopné 

nadobudnúť svoju pôvodnú formu a tvar. Tento spätný proces trvá pomerne dlho, môže i 

niekoľko mesiacov. Baktérie sa od pôvodných vždy trochu líšia a až pri niekoľkonásobnom 

množení, resp. pasážovaní nadobudnú pôvodný tvar a všetky ostatné funkcie. 

 

 

2. 5. ŠTRUKTÚRA EUKARYOTICKEJ BUNKY  

Spoločným znakom všetkých eukaryotických organizmov je jadro s genetickou 

informáciou, ktoré je od cytoplazmy oddelené fosfolipidovou membránou. Eukaryotické 

organizmy sa v rámci evolúcie vyvinuli z prokaryotických organizmov. Molekulárne dáta sa 

dnes využívajú na fylogenetickú klasifikáciu a taxonómiu Eukaryotov 

Medzi eukaryotické mikroorganizmy patria mikroskopické riasy, ktoré majú zelené 

farbivo chlorofyl lokalizované v chloroplastoch. Sú súčasťou botanického systému a venuje 

sa im vedný odbor Algológia. Prvoky po celý život ostávajú v podobe jednej bunky, sú 

súčasťou zoologického systému a venuje sa im vedný odbor Protozoológia. Mikroskopické 

huby nemajú chlorofyl, sú to nezelené organizmy. Mikroskopické huby patria do veľkej ríše 

húb, ktorým sa venuje vedný odbor Mykológia. 

Eukaryotické organizmy žijú v podobe jednej bunky, viacerých buniek alebo v podobe 

plazmódia. Majú jedno alebo viac jadier. Jadro má jadrovú membránu a vegetatívne bunky 

majú bunkové steny. Zložitú štruktúrnu organizáciu bunky vytvára súbor špecializovaných 
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organel v cytoplazme, pričom základom je biomembrána. Všetky organely súborne 

označujeme termínom membránová sústava bunky.  

 

Rozdiely medzi prokaryotickou a eukaryotickou bunkou  

Základné rozdiely medzi prokaryotickými a eukaryotickými bunkami sú v genetickej, 

cytoplazmovej a povrchovej štruktúre.  

 

➢ Genetickú štruktúru eukaryotických buniek charakterizujú nasledujúce znaky: 

• jadro je v kľudovom štádiu, t. j. v interfáze obalené jadrovou membránou,  

• počet chromozómov je väčší ako jeden,  

• replikáciu chromozómov zabezpečuje mitotické delenie bunkového jadra,  

• DNA sa nachádza aj v organelách (mitochondrie, chloroplasty),  

• tri formy RNA-polymerázy na syntézu ribozómovej RNA, transférovej RNA a 

mediátorovej RNA.  

 

➢ Cytoplazmová štruktúra je daná prítomnosťou organel, ktoré v prokaryotických 

bunkách chýbajú, ako napr. endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát a iné alebo sú 

odlišné, ako napr. ribozómy, vakuoly.  

Endoplazmatické retikulum je sieť membránových štruktúr, ktoré sú spojené s 

cytoplazmovou membránou. Hladké endoplazmatické retikulum – sú to biomembrány, ktoré 

produkujú lipidy a vitamín D. Vo vnútorných priestoroch drsného endoplazmatického 

retikula sa zhromažďujú peptidy, z ktorých sa následne syntetizujú bielkoviny (tzv. 

proteosyntéza) a tie sú ďalej odvádzané mechúrikmi. Proteosyntéza sa viaže na aktivitu 

ribozómov endoplazmatického retikula. Funkcia endoplazmatického retikula je zabezpečiť 

transport látok v bunke a medzi bunkami.  

Ribozómy eukaryotickej bunky nachádzajúce sa v cytoplazme majú tendenciu pripájať 

sa k endoplazmatickému retikulu, z čoho usudzujeme, že endoplazmatické retikulum sa 

nepriamo zúčastňuje na protesyntéze bielkovín. Ribozómy sú zložením a štruktúrou podobné 

prokaryotickým. Sú však o 50 % väčšie. Označujú sa ako 80S ribozómy.  

Golgiho aparát je zložitý membránový útvar, ktorý vytvára rôzne záhyby. Stredná 

časť, je tzv. diktyozóm, z ktorej sa oddeľujú menšie väzikuly. V Golgiho aparáte sa 

zhromažďujú a upravujú látky z vnútorného prostredia cez membránu cytoplazmy do 

vonkajšieho prostredia. 
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Mitochondrie riadia a usmerňujú oxidačné procesy, t. j. slúžia na dýchanie bunky. 

Typická mitochondria má dva membránové obaly, a to vonkajšiu obalovú membránu a 

vnútornú membránu. Vnútorná membrána vybieha dovnútra mitochondrie v podobe lamiel, 

ktoré ju sčasti prehrádzajú. Sú to tzv. mitochondriálne priehradky, tzv. kristy. Na vnútornej 

membráne sú lokalizované enzýmy, ktoré sú zodpovedné za transport elektrónov z 

organických substrátov na kyslík a za tvorbu energie, súvisiacej s týmto prenosom v procese 

dýchania.  

Lyzozómy sú malé mechúriky obalené membránou. Obsahujú veľké množstvo 

hydrolytických enzýmov, napr. proteázy a fosfatázy. Rozkladajú a vylučujú nepotrebné látky 

z bunky.  

Plastidy sú organely typické pre rastlinné bunky, kde sa uskutočňuje fotosyntéza. Z 

mikroorganizmov sa nachádzajú iba v riasach. Plastidy sa môžu diferencovať na chloroplasty 

(obsahujú chlorofyl), chromoplasty (obsahujú karotenoidy) a amyloplasty (obsahujú škrob). 

Vakuoly sú útvary, ktorých semipermeabilný obal sa nazýva tonoplast. Vakuoly sa 

nachádzajú predovšetkým v bunkách rastlín a z eukaryotických mikroorganizmov v bunkách 

prvokov a mikroskopických húb. Obsahujú roztoky rôznych zásobných látok a tiež 

nepotrebné produkty metabolizmu.  

 

➢ Povrchové štruktúry  

Bunková stena sa nachádza z vonkajšej strany cytoplazmovej membrány a má tri 

vrstvy. Vonkajšia obsahuje slizové látky. Stredná je najdôležitejšia a určuje tvar buniek. 

Obsahuje 80 až 90 % stenových polysacharidov lignín, chitín (u húb) a celulózu (u rias). 

Vnútorná vrstva je bielkovinového charakteru, obsahuje tiež lipidy a ďalšie zložky.   

Povrchovými organelami sú tiež bičíky a brvy. Eukaryotický bičík vyrastá vždy z 

bazálneho telieska. Vonkajšiu časť bičíka obaľuje výrastok cytoplazmovej membrány, ktorý 

uzatvára systém mikrotubulárnych útvarov.  
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3.  

MIKROSKOPICKÉ VLÁKNITÉ HUBY A KVASINKY 

 

Mikroskopické huby - mikromycéty a kvasinky  

 

Huby patria do osobitnej ríše v rámci živých organizmov. Mikroskopické huby ako 

jednobunkové až viacbunkové organizmy sú stabilnou zložkou každej terestrickej 

mikrobiocenózy, pričom sa významnou  mierou podieľajú na tvorbe biomasy. Tá 

predstavuje až 0,05 – 0,1 % z hmotnosti pôdy. Podiel baktérií je 0,003 – 0,03 % a 

aktinomycét 0,008 – 0,016 % z hmotnosti pôdy. Mikroskopické huby sa v prírode 

vyskytujú na najrozmanitejších substrátoch a nachádzajú sa takmer všade (pôda, voda, 

vzduch, potraviny, rastliny, živočíchy, nevhodne uskladnený organický materiál a pod.). 

Je opísaných niekoľko stotisíc druhov húb, z nich niekoľko stoviek býva pôvodcami 

humánnych alebo veterinárnych mykóz. Ďalšie stovky druhov môžu spôsobovať 

oportúnne infekcie.  

Podľa stavby bunky a bunkových organel sú mikroskopické huby eukaryotické 

organizmy. Vegetatívne bunky a spóry väčšiny húb majú pevnú bunkovú stenu. Hlavné 

komponenty bunkovej steny sú glukan a chitín, zriedkavo iné makromolekuly, napr. 

celulóza, manan alebo chitozan. V bunkách sú prítomné ďalšie organely, ako jadro, 

mitochondrie, ribozómy, vakuoly, lipozómy a iné inklúzie zásobných látok atď. Zoospóry 

a gaméty niektorých jednoduchších húb bunkovú stenu nemajú. Vegetatívna stielka 

niektorých parazitických húb tiež nemá bunkovú stenu. Stenu tvorí sieť mikrofibríl, 

medzi ktorými je amorfná zložka. Bunkovú stenu tvoria polysacharidy, bielkoviny, lipidy 

a ďalšie zložky. Sieť mikrofibríl tvorí najčastejšie chitín, menej celulóza a necelulózové 

glukany. Po odstránení bunkovej steny ostáva protoplast obalený cytoplazmatickou 

membránou s typickou stavbou eukaryotickej bunky, t. j. endoplazmatické retikulum, 

Golgiho aparát, ribozómy, vakuoly, mitochondrie, jadro. Ako rezervné látky sa u húb 

vyskytujú lipidy a glykogén. Nikdy to nie je škrob.  

Podľa typu výživy, t. j. podľa toho, čo je pre huby zdrojom C (hotové organické 

látky) sú to heterotrofné organizmy, ktoré nemajú chlorofyl, ale ich výživa závisí na 
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organických zlúčeninách. Do okolitého substrátu vylučujú tráviace enzýmy a takto 

získané živiny následne prijímajú cez bunkovú stenu.  

Základom ich tela – stielky je vlákno, hýfa, ktorá vzniká klíčením jednej 

rozmnožovacej bunky, spóry. Hýfa sa opakovane rozvetvuje, pričom rast prebieha len na 

jej konci. Splietaním vláken, hýf, vzniká mycélium, ktoré je substrátové a vyživuje 

organizmus a vzdušné, ktoré sa rozrastá nad substrátom a vytvárajú sa na ňom pohlavné a 

nepohlavné štruktúry rozmnožovania. Mycélium môže byť cénocytické – trubicovité, 

kedy nie sú vytvorené priehradky a cytoplazma sa voľne pohybuje. Priehradky sa môžu 

vytvárať iba pod rozmnožovacími orgánmi (Zygomycota), alebo v starších kultúrach. 

Alebo je vlákno priehradkované, keď v jednom oddelení môže byť jedno, alebo aj viac 

jadier (Mitospórické huby – starší termín Deuteromycota a meiospórické Ascomycota a 

Basidiomycota).  

Mikroskopické huby sa vyskytujú vo všetkých biotopoch (pôda, voda, vzduch) a na 

rôznom rozkladajúcom sa materiáli. Atakujú však aj plast, sklo, kovy, vonkajšie a 

vnútorné steny bytov, archivované a v depozitoch uložené predmety atď. Pôda, ktorá 

vytvára mikroskopickým hubám veľmi dobré existenčné podmienky, t. j. dostatok tepla, 

vlhkosti, organických látok a chráni ich pred slnečným žiarením, je však považovaná za 

ich prirodzený biotop. Mikroskopické huby spolu s inými skupinami mikroorganizmov 

(baktérie, aktinomycéty) tvoria tzv. mikróbny pool, kde sú jednotlivé skupiny paritne 

zastúpené. K porušeniu rovnováhy mikróbneho poolu dochádza v pôdach, ktoré sú 

poškodené vplyvom rôznych antropogénnych faktorov (napr. acidifikáciou, vplyvom 

ťažkých 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 hynú citlivé organizmy a sú nahrádzané 

inými. Obyčajne hynú, resp. 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 premnožení mikroskopických húb je veľmi dôležité 

poznať ich rodovú a druhovú skladbu, aby nedošlo k tzv. toxikácii pôdy.  

V porovnaní s pôdou, sa v oveľa menšom množstve mikroskopické huby 

nachádzajú vo vode (pôvodné, tzv. autochtónne druhy). V prípade sekundárneho 

znečistenia vody, napr. pri záplavách alebo rôznych haváriách sa do vody dostane veľké 
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množstvo organických látok rôzneho pôvodu. Môže to mať za následok niekoľkonásobne 

vyšší výskyt mikroskopických húb, predovšetkým tzv. alochtónnych druhov, ktoré sa do 

vôd dostanú sekundárne, napr. z pôdy. Je to veľmi dôležitý poznatok, najmä zo 

zdravotného hľadiska. Mikroskopické huby sa nachádzajú aj vo vzduchu, a to najmä vo 

forme spór. Kontaminácia je prašná, najmä z pôdy.  

  

Spôsob života a význam mikroskopických húb  

Všetky huby sú chemoorganotrofné, t. j. nemôžu rásť bez prítomnosti organických 

zdrojov uhlíka. Organické látky sú pre ne súčasne aj zdrojom energie. Podľa zdroja 

organického uhlíka rozdeľujeme huby na:   

Saprotrofné, ktoré žijú na rozkladajúcej sa odumretej organickej hmote rastlinného 

a živočíšneho pôvodu. Touto rozkladnou činnosťou sa mikroskopické huby veľmi aktívne 

podieľajú na kolobehu uhlíka v prírode.  Biodegradácia organického materiálu sa 

uskutočňuje však aj na iných miestach, kde spôsobuje poškodenie materiálu a vážne 

problémy (napr. poškodenie až výrazná deštrukcia umeleckých predmetov, drevených 

plastík, obrazových plátien, ale aj predmetov bežnej spotreby, ako napr. knihy, 

poškodenie stien v bytových priestoroch a pod.).  

Biotrofné huby žijú na iných organizmoch. Medzi biotrofné huby zaraďujeme:  

1. Parazitické formy, ktoré získavajú živiny z rastlinných alebo aj živočíšnych tiel, 

prípadne aj z iných húb. Sú to buď obligátne, t. j. záväzné parazity alebo sú to 

huby, ktoré vo svojom vývinovom cykle prekonajú fázu parazitickú a potom 

saprotrofnú. Sú to tzv. saproparazity. Fakultatívne parazity predstavujú skupinu, 

ktorá žije saprotrofným spôsobom života, ale za určitých podmienok, resp. 

príležitostne prejdú na parazitický spôsob života.    

2. Symbiotické huby spolunažívajú s inými organizmami. Symbiotický spôsob 

života je v prírode veľmi dôležitý. Najznámejší spôsob je mykoríza, ktorá 

predstavuje spolunažívanie húb s koreňmi vyšších rastlín.  

3. Lichenizmus je ďalším typom symbiózy. Je to tesné spolužitie huby s riasou 

alebo sinicou na takom stupni, že vznikne morfologicky a ekologicky samostatný 

organizmus – lišajník (lichenizovaná huba).  
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4. Huby dravce, ktoré majú význam vo vzťahu k háďatkám. Pomocou špeciálnych 

orgánov ich usmrcujú mechanicky alebo toxínmi, ktoré vylučujú. Z usmrtených 

tiel využívajú predovšetkým bielkoviny.  

   

3. 1. STRUČNÉ ROZDELENIE MIKROSKOPICKÝCH HÚB  

 

Mikroskopické huby patria do ríše húb Fungi. Hierarchickým spôsobom sú 

usporiadané nižšie taxonomické jednotky, ktoré je možné rozoznať podľa príslušnej 

prípony:   

 

Oddelenie: - mycota  

Trieda: - mycetes  

Rad: - ales  

Čeľaď: - aceae  

  

Nasledujú rody, ktoré sú zložené z druhov. Druhové meno je binomické, t. j. 

pozostáva z mena rodu a druhového prívlastku. Platí pravidlo, že latinské názvy rodov 

a druhov sa píšu zásadne kurzívou, latinské názvy vyšších taxonomických kategórií sa 

píšu bez kurzívy. Umelo vytvorené skupiny, napr. Dematiaceae (tzv. čierne huby) nemajú 

oficiálne latinské názvy, a teda sa nepíšu kurzívou. Každý druh je štandardizovaný podľa 

svojho prvého opisu. Vysušená vzorka sa uchováva v oficiálnom herbári na neskoršie 

porovnávacie štúdie, tzv. typová vzorka. Ak sa stane, že rovnaký druh bol opísaný 

dvakrát pod dvomi rôznymi menami, platí staršie meno a novšie sa stáva synonymom.  

Mnoho druhov prechádza istým životným cyklom,  a teda ich možno nájsť ako 

oddelené nezávisle sporulujúce organizmy aj odlišnej morfológie (tzv. pleomorfizmus). 

Biochemické a fyziologické vlastnosti takýchto oddelených organizmov sú však takmer 

identické. Charakteristickým druhom pleomorfizmu je striedanie sexuálnej a asexuálnej 

generácie. Každá z týchto generácií sa môže rozmnožovať nezávisle, pričom tvorí 

sexuálny alebo asexuálny talus (telo, stielku). Sexuálny talus sa nazýva teleomorf a 

asexuálny anamorf. Celý organizmus sa potom označuje ako holomorf. Niektoré huby 

majú rôzne typy vzájomne nezávislých anamorfov, ktoré nazývame synanamorfy. 
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Teleomorfy a anamorfy môžu mať svoje vlastné mená, ale tieto všetky udávajú ten istý 

organizmus a meno teleomorfu je nadradené.   

Doteraz je známych 6 hubových oddelení. Podľa molekulových fylogenetických 

dát, niektoré z nich už však nie sú považované za huby a naopak, iné organizmy 

preukázali svoj vzťah k hubám.  Napr. Mycetozoa a Mesomycetozoa (patogény – parazity 

vo vodnom prostredí, na rozhraní medzi hubami a živočíchmi, klinicky významný je druh 

Rhinosporidium seeberi) sú zaradené do oblasti Pseudofungi v ríši Fungi. Oddelenie 

Oomycota (na rozdiel od iných húb, u týchto organizmov iba pohlavné bunky – gaméty: 

samčie anterídium a samičie oogónium sú haploidné, kým ich talus je diploidný; sú tu 

známe dva rady: Saprolegniales – vodné druhy, niektoré patogénne pre ryby a 

Peronosporales – pôdne organizmy a rastlinné patogény, pričom druh Pythium insidiosum  

má klinický význam) patrí do kmeňa Chromista oblasti Pseudofungi ríše Fungi.  

„Pseudohuby“ sa všetkým týmto organizmom hovorí pre ich podobnosť na huby.    

Oblasť Eumycota (pravé huby) ríše Fungi sa delí na oddelenia: Microsporidea, 

Chytridiomycota, Zygomycota, Glomerulomycota, Basidiomycota a Ascomycota. 

Zygomycota sú vo vývojovom zmysle nižšie organizmy, majú neseptovaný talus.   

  

Oddelenie Chytridiomycota – fylogeneticky je považované za najprimitívnejších 

predstaviteľov vlastných húb. Sú to jednobunkové typy alebo majú vytvorené 

cénocytické mycélium. Väčšinou však vodné druhy s malým talusom, pravdepodobne s 

fylogenetickým vzťahom k riasam. Gaméty a asexuálne spóry sú pohyblivé s jedným 

bičíkom na konci. Po kopulácii sa vytvorí nový talus, ktorý produkuje jednobičíkaté 

zoospóry alebo pohyblivé gaméty. Hojne sa vyskytujú vo vodách (sladkých i slaných), 

ale aj v pôde a v rašeline. Žijú ako obligátne parazity na iných chytrídiách, cievnatých 

rastlinách alebo na hmyze, ale aj ako saprotrofy. Hospodársky význam majú parazity 

kultúrnych rastlín, napr. Synchytrium endobioticum (spôsobuje rakovinu zemiakov, čo je 

prísne karanténna choroba a klíčivosť spór je až 20 rokov), Physoderma mayidis (napáda 

kukuricu), druhy rodu Olphidium (poškodzujú kapustoviny), Rhizophydium pollinis-pini 

(napáda peľové zrná borovice). Niektoré druhy môžu spôsobovať ochorenia 

chladnokrvných zvierat, napr. obojživelníkov. Humánne mykózy zatiaľ neboli opísané.  



45  

  

Oddelenie Zygomycota – rozdeľujeme na pododdelenia Mortierellomycotina, 

Kickxellomycotina, Entomophthoromycotina a Mucormycotina. Pre predstaviteľov je 

charakteristická tvorba bohatého vzdušného mycélia vatovitej alebo plstnatej 

konzistencie. Mycélium je viacjadrové, cénocytické, t. j. bez priehradok. Tie sa vytvárajú 

pravidelne pod rozmnožovacími orgánmi a starnutím kultúry nepravidelne na mycéliu. 

Vzdušné mycélium je pomerne vysoké, u niektorých druhov až do výšky 1 – 2 cm. Je 

väčšinou svetlých farieb (krémové, svetlohnedé), menej tmavosivé alebo hnedé. Bunkové 

steny obsahujú chitozan a chitín. Rozmnožujú sa nepohlavne pomocou sporangiospór, 

ktoré majú rôznu veľkosť a tvar. Vznikajú vo vnútri vakovitých útvarov, tzv. sporangiách 

(druhy rodu Mucor, Absidia, Rhizopus). Sporangiá obsahujú množstvo jadier, z ktorých 

sa po oddelení cytoplazmy vyvinú sporangiospóry. Časť sporangiofóru, ktorá preniká až 

do sporangia sterilnou časťou, je tzv. kolumela. Niekedy sporangiofór prechádza do 

sporangia lievikovitou rozšíreninou, tzv. apofýzou (napr. Absidia spp.). Niekedy po 

rozpade steny sporangia zostáva na jeho báze zvyšok obalovej blanky, tzv. golierik. Tvar 

a veľkosť sporangia, a tiež kolumely, je dôležitým diagnostickým znakom pri rodovej a 

druhovej identifikácii. Dozreté sporangiospóry sa uvoľňujú do prostredia a sú schopné 

dať základ novej kultúre. U niektorých druhov, napr. z rodu Absidia, Rhizopus, či 

Rhizomucor sporangiofóry vyrastajú vo zväzkoch na oblúkovite ohnutých vláknach, tzv. 

stolónoch. Na stolónoch sa v mieste kontaktu mikroskopickej huby s podkladom 

vytvárajú rizoidy, čo sú štruktúry podobné koreňovému systému. Rody, ktoré sú 

vývojovo na vyššej úrovni, vytvárajú väčší počet drobných sporangií s malým počtom 

spór. Sú to tzv. sporangioly, ktoré nemajú kolumelu (Thamnidium sp.). Niektoré rody 

vytvárajú jednospórové sporangioly, ktoré odpadávajú a vyklíčia priamo vo vlákno. Tieto 

sporangioly sú podobné konídiam vyšších húb (Cunninghamella sp.). U iných rodov je 

koncová časť sporangiofóru hlavičkovite rozšírená a na nej vyrastajú viacbunkové 

sporangioly. Majú pretiahnutý tvar a rozpadávajú sa na jednotlivé spóry, tzv. merospóry. 

Tento útvar je tzv. merosporangium (Syncephalastrum sp., Piptocephalis sp.). Najviac 

vyvinuté rody majú konídiofór zakončený viacbunkovými vetvami, sporokládiami, na 
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ktorých hrebeňovite vyrastajú sporogénne bunky (obdoba fialíd) a z nich sa odškrcujú 

spóry (Coemansia sp.) (Obr. 10).  

   

  
  

Obrázok 10. Fruktifikačná štruktúra Mucor pusillus (orig. E. Piecková).   

 

 

Ďalším typom nepohlavných endogénnych spór sú chlamydospóry, vznikajúce 

zhlukovaním a obalením rôzne veľkých úsekov mnohojadrovej protoplazmy hýf. 

Posledným typom sú exogénne spóry, tzv. oídie (nazývané tiež artrospóry, artrokonídie) a 

gemy, čo sú hrubostenné rôzne dlhé elipsovité alebo guľaté spóry so zahustenou 

cytoplazmou. Tvoria sa zvyčajne v retiazkach vo vláknach húb. Po rozpade mycélia z 

týchto útvarov vyrastie nová stielka. Chlamydospóry aj oídie a gemy umožňujú 

dormanciu konkrétnej huby, ktorá ich vytvorí. 

Pohlavné rozmnožovanie spočíva v splynutí dvoch koncových vláken (+) a (-) 

orientovaných na tom istom mycélium (homotalické druhy) alebo na dvoch rôznych 

mycéliach (heterotalické druhy). Zdurená koncová časť je tzv. progametangium. Po 

vytvorení priehradok na oboch splývajúcich progametangiách vznikne viacjadrové 

gametangium. Ich stredná dotyková stena sa rozpúšťa a vzniká zygosporangium 
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obaľujúce hrubostennú tmavú zygospóru. Zygospóra je diploidná (2 n) a pred jej 

vyklíčením dochádza k redukčnému deleniu (meióze).    

Vzdušné mycélium rastie veľmi rýchlo, a preto sa ako prvé na organickom 

substráte z mikroskopických húb objavujú práve predstavitelia zygomycét.  Substrátové 

mycélium je vždy svetlej farby. Patria tu predovšetkým saprotrofné formy žijúce v pôde 

na odumretých zvyškoch organického materiálu rastlinného, ale aj živočíšneho pôvodu 

(Absidia cylindrospora var. cylindrospora, Mucor hiemalis f. hiemalis, Mortierella spp.). 

Niektorí predstavitelia žijú výlučne na hmyze (Pilobolus crystallinus), na prezretom 

ovocí (Rhizopus stolonifer var. stolonifer, Mucor wosnessenskii), a tiež na rôznych 

skladovaných potravinách (Rhizopus stolonifer var. stolonifer). Patogénnych druhov je tu 

pomerne málo, napr. Absidia corymbifera (syn. Mycocladus corymbifer, Lichtheimia 

corymbifera), tento druh vyvoláva ochorenie dýchacích ciest tak u človeka, ako aj u 

niektorých zvierat. Niektoré druhy mukorov a rizopov sa používajú pri výrobe 

fermentovaných potravín (najmä ázijských), organických kyselín, ale spôsobujú aj 

hnilobu zrelého ovocia a zeleniny.  

Medzi typických predstaviteľov zaraďujeme napr. Absidia coreulea var. coreulea, 

Absidia glauca var. glauca, Absidia repens, Actinomucor elegans, Circinella muscae,  

Cunninghamella echinulata, Cunninghamella elegans, Micromucor ramannianus var. 

ramannianus, Mortierella alpina, Mucor mucedo, Mucor plumbeus, Rhizopus arrhizus, 

Thamnidium elegans, Zygorhynchus heterogamus.  

Predstavitelia pododdelenia Entomophthoromycotina predstavujú parazitické 

formy biologicky viazané na hmyz, mnohonôžky a článkonožce, kde žijú v zažívacom 

trakte. Mycélium je prichytené na stene čreva a nepreniká do buniek hostiteľa. Bazálna 

časť má špeciálny aparát na prichytenie k hostiteľovi. Ich mycélium je výrazne 

redukované, vetvené alebo nevetvené a špirálovito stočené. Patria sem druhy rodov 

Harpella, Smittium, Asellaria, Amoebidium, Enterobryus, Enteropogon.  

 

Oddelenie Basidiomycota – jeho príslušníci sú v istej fáze života tiež dikaryotické 

organizmy. Talus pozostáva zo septovaného dikaryotického mycélia, často s tzv. 
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spriažkami, čo sú mostíky medzi priliehajúcimi bunkami, ktoré umožňujú prestup jadier 

od jednotlivých rodičov. Septá sú perforované jedným centrálnym pórom. Stena 

pórového kanálu je často charakteristicky zdurená, tejto štruktúre sa hovorí dolipór. 

Spóry tvoria haploidné mycélium s krátkou životnosťou. Vhodne orientované bunky sa 

skrížia, prebehne plazmogamia, ale karyogamia je oneskorená. Vznikne heterokaryón so 

spriažkami, ktorý prežíva väčšinu životného cyklu, vrátane tvorby plodničiek. 

Karyogamia a bezprostredne po nej meióza prebieha v bazídiu, kde sa produkujú 

exogénne meiospóry (bazídiospóry). Tieto sa zvyčajne uvoľňujú silou.    

Väčšinou sem patria klobúkaté huby, nie huby mikroskopické. Z tých sú klinicky 

významné rody a druhy, t. j. také, ktoré sa rozmnožujú pri 37 oC, čo je teplota ľudského 

tela, napr. kvasinky Cryptococcus neoformans spôsobujúce ochorenia pľúc, či 

Cryptococcus gattii vyvolávajúci ochorenia CNS, ale aj Cryptococcus interdigitalis 

spôsobujúci dermatomykózy a i., alebo lipofilné kvasinky Malassezia spp. vyvolávajúce 

povrchové mykózy u človeka aj zvierat. 

Z fytopatogénnych húb medzi bazídiomycéty – stopkatovýtrusné huby patria 

zástupcovia rodu Sclerotium tvoriace skleróciové útvary najrozmanitejšieho tvaru.  Rod 

Rhizoctonia s parazitickým druhom Rhizoctonia solani vytvára sterilné mycélium, ktoré 

spôsobuje v skladoch ochorenie zemiakových hľúz a hnilobu mrkvy. 

  

Oddelenie Ascomycota. Talus je septovaný, pričom septá majú zvyčajne 

jednoduché póry s Woroninovými telieskami alebo mikropóry. Asexuálne, t. j. 

nepohlavné spóry (konídie) majú veľmi rôznorodú morfológiu. Väčšina druhov sa 

rozmnožuje asexuálne, pričom v kultúre rastú ako kvasinky, célomycéty alebo 

hýfomycéty. U niektorých je známe teleomorfné, t. j. pohlavné štádium. Haploidné 

gametangiá sa zvyčajne tvoria v plodničke. Samčie anterídium a samičie askogónium 

obsahujú jadrá. Po splynutí dvoch buniek askogónium obsahuje množstvo jadier opačného 

pohlavia. Z takejto bunky vyrastie krátka dikaryotická hýfa, pričom dve jadrá v každej 

bunke pochádzajú od jedného z rodičov. Koniec hýfy sa špirálovito zatočí a prebehne v 

nej mitóza. Následne jeden pár jadier fúzuje, druhý sa stratí. Po karyogamii a meióze sa v 

asku endogénne tvoria haploidné spóry. Výsledné askospóry (väčšinou 8 alebo iný 
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násobok 4) klíčia na haploidné mycélium (talus pozostávajúci z hýf) alebo kvasinky 

(oddelené pučiace bunky). Pučiace bunky alebo hýfy sa môžu znova nezávisle 

rozmnožovať v anamorfnom cykle.  

Asky týchto húb sú zvyčajne uzavreté v plodničkách (askokarpy), ktoré môžu byť v 

mycéliu izolované (napr. Byssochlamys spp.) alebo obalené v stróme, t. j. v mase 

vegetatívnych hýf. Morfológia plodničiek je dôležitá z taxonomického hľadiska, pričom 

môžu mať miskovitý tvar (apotécium), guľovitý alebo polguľovitý (kleistotécium) alebo 

fľaškovitý (peritécium). Väčšina mitospórických (konídiálnych húb – Fungi imperfecti) 

sú anamorfnými štádiami v životnom cykle askomycét (napr. aspergilly, penicílliá a. i.).  

Mnoho askomycétnych druhov je xerofilných, často sa nachádzajú na sušených 

produktoch, bývajú to tzv. skladové huby alebo patria k termorezistentným hubám 

(prežívajú konzervačný proces). Niektoré z nich produkujú mykotoxíny.  

Anamorfné huby (mitospórické, konídiálne huby) – u mnohých asexuálnych húb 

nie je známe teleomorfné štádium. Anamorfné huby sa zatrieďujú umelo, podľa svojich 

makromorfologických znakov (rast kultúry) a mikromorfologických znakov (asexuálne 

fruktifikačné štruktúry). Medzi huby so stále ešte neznámym teleomorfným štádiom 

životného cyklu patria kvasinky rodu Trichosporon. Napr. Trichosporon cutaneum 

spôsobuje ochorenie vlasov a kože, Trichosporon pullulans sa vyskytuje na rôznych 

rastlinách, ale tiež v mäse a mliečnych výrobkoch.  

  

Askomycétne kvasinky (jednobunkové mikroskopické huby) 

Druhy rodu Torulopsis vytvárajú iba kvasinkovité bunky. Nachádzajú sa na 

rôznych substrátoch, napr. Torulopsis utilis (tzv. jedlá kvasinka) je pestovaná pre veľký 

obsah vitamínov a produkciu látok s antibiotikám podobným účinkom, Torulopsis kefir je 

súčasťou mliečnych kultúr typu kefír. Druh Torulopsis rotundata je patogén a sprevádza 

pľúcne TBC.  

Druhy rodu Candida vytvárajú aj pseudomycélium alebo pravé mycélium, 

nachádzajú sa na rôznom substráte a pôsobia aj ako patogény. Napr. Candida albicans 

spôsobuje kandidózu, čo je dermatomykóza, ale aj ochorenie vnútorných slizníc (ústa, 

tráviaca sústava, pošva a pod.), napáda a poškodzuje pľúca, centrálnu nervovú sústavu 

(CNS) a Candida tropicalis spôsobuje bronchomykózy, nielen v tropických krajinách.  
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 Askomycétne vláknité huby 

Zaraďujeme tu viac ako 10 000 doteraz známych predstaviteľov mikromycét. 

Vytvárajú voľné vzdušné mycélium na substráte a sčasti do neho prenikajú mycéliom 

substrátovým. Na vzdušnom mycéliu sa zvyčajne vytvárajú rôzne dlhé nosiče, tzv. 

konídiofóry nesúce fialidy s konídiami. Vyrastanie konídiofórov (buď jednotlivo alebo v 

sporodochiách), tvorba fialíd (ich tvar a rozmery) a pod., to všetko sú diagnostické znaky 

dôležité pri identifikácii jednotlivých rodov a druhov.  

Rad Hypocreales. Predstavitelia vytvárajú buď hyalínne alebo svetlo sfarbené 

mycélium, a tiež svetlé konídie. Vzdušné mycélium býva biele, krémové, ružové, žlté, 

zelené, modrozelené a pod. Substrátové mycélium je tiež svetlej farby.  

Medzi najznámejších predstaviteľov 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 a 

pod. Rod Trichoderma  má tiež kozmopolitné zastúpenie a širokú škálu druhov. 

Trichoderma viride sa vyskytuje v rôznych geografických regiónoch. Podukuje celulázy, 

hemicelulázy, antifungálne a antibakteriálne antibiotiká. Vyskytuje sa v pôde, na 

odumretom organickom materiáli, vo vlhkých bytoch na papierových tapetách, v kuchyni 

na vonkajšom povrchu neglazovanej keramiky, vo vzduchu, v bytovom prachu a i. 

Poškodzuje stavebný materiál, ale aj minerálne vlákna používané na izoláciu pred 

presakujúcou vodou. Produkuje širokú škálu sekundárnych metabolitov, napr. 

pachybazín, chryzofanol, emodín, trichodermín, trichotoxín A. Spôsobuje alergie typu I. 

Druh Trichoderma  harzianum  uprednostňuje kyslé prostredie. Dobre utilizuje škrob a 

celulózu. Tento druh je možné využiť v biologickom boji voči niektorým parazitickým 

mikroskopickým hubám, ktoré spôsobujú ochorenie poľnohospodárskych rastlín. Druhy 

rodu Verticillium sa vyskytujú ako saprotrofy na zvyškoch rastlín, ale aj ako parazity na 

rastlinách, vyšších hubách, a tiež na hmyze.  

Tmavosfarbený Stachybotrys s druhom Stachybotrys chartarum je kozmopolit so 

širokým rozmedzím rastu (od 2 do 40 oC), ktorý má silnú celulolytickú aktivitu. 

Vyskytuje sa aj v prostredí s ťažkými kovmi a toxickými prvkami (napr. As). Zo 

sekundárnych metabolitov produkuje napr. trichotecény verukarín J, roridín E, satratoxín 

F, G a H, pričom všetky vyvolávajú dermatotoxické a cytotoxické symptómy. 
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Ďalší predstavitelia produkujú svetlé aj tmavosfarbené konídie. Konídiofóry 

vytvárajú ploché alebo vankúšovité ložiská, tzv. sporodochiá. Zaraďujeme tu rod 

Fusarium spp. (Obr. 11) s druhmi Fusarium nivale, Fusarium verticillioides, Fusarium 

solani, Fusarium oxysporum, Fusarium culmorum, Fusarium poae, Fusarium 

graminearum - žijú saprotrofne, ale aj paraziticky na viacerých poľnohospodárskych 

plodinách (obilie, zemiaky, paradajky a pod.). Zo sekundárnych metabolitov sú 

významné fuzáriové toxíny, a to najmä zearalenón, deoxynivalenol, fuzarín C a 

fumonizíny. Veľmi nebezpečný je výskyt fuzáriových toxínov v krmivách. Patria sem aj 

druhy rodov Cylindrocarpon,  Myrothecium.  

 

 
  Obrázok 11. Fruktifikačná štruktúra Fusarium sp. (a), nepohlavné spóry Fusarium sp. (b) 

(orig. E. Piecková). 

 

 

Kolónie fuzárií sú zvyčajne rýchlorastúce, svetlých, jasných farieb (od telovej, cez 

žltú, ružovú k fialovým až modro-zeleným odtieňom). Vzdušné mycélium býva plstené, 

vlnité, rôznej hustoty, prípadne až chýba. Konídifóry sú zvyčajne vetvené, v niektorých 

prípadoch redukované na jednotlivé fialidy, niekedy tvoria vankúšikovité zhluky 

(sporodochiá) alebo sú pokryté slizovitou vrstvou spór mastného vzhľadu (pionnoty). 

Fialidy sú zvyčajne štíhle a predĺžené, väčšinou s jedným otvorom pre spóry, ale u 

niektorých druhov je otvorov viac v dôsledku sympodiálnej tvorby spór (polyfialidy). 

Existujú 3 typy konídií: makrokonídiá – jednoseptované až mnohoseptované, rožkovité 

až vretenovité, zvyčajne s charakteristickou bazálnou bunkou („nôžka“) a niekedy s 

a b
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predĺženou koncovou (apikálnou) bunkou. Bývajú slizovité, tvoria sa v sporodochiách 

alebo pionnotoch (snopčekovité zhluky konídiofórov zlepené slizom), u niektorých 

druhov aj na vzdušnom mycéliu, mikrokonídiá – menšie jednobunkové až dvojbunkové 

konídiá v retiazkach alebo slizovitých hlavičkách na vzdušnom mycéliu. Tvoria sa len u 

niektorých druhov, buď jedného tvaru, alebo ide o tvarovú zmes (elipsoidné, vajcovité, 

guľaté, citrónovité atď.). Iné druhy tvoria aj mezokonídiá – septované, rožkovité konídiá 

na vzdušnom mycéliu s veľkosťou medzi makro- a mikrokonídiami. Tvoria sa jednotlivo 

na polyfialidách. Niekedy sa tvoria aj chlamydospóry umiestnené interkalárne, jednotlivo, 

v retiazkach alebo zhlukoch v hýfach alebo v konídiách. Občas sa možno stretnúť aj so 

skleróciami.   

Teleomorfy sú najčastejšie druhy rodov Nectria a Gibberella. Väčšina fuzárií patrí 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 (prirodzene rezistentné na liečivá antimykotiká), alebo 

spôsobujú kazenie uskladneného materiálu a sú významnými producentmi mykotoxínov. 

Druhová identifikácia je náročná.  

 

Rad Helotiales. Rod Botrytis (z príbuzného) s druhom Botrytis cinerea je 

kozmopolit v rôznych pôdnych typoch, na rastlinách a na ovocí. Je to veľmi silný 

producent pektinolytických enzýmov, ktoré sú aktívne pri nízkych hodnotách pH. 

Pektinolytická aktivita spolu so schopnosťou rozkladať glukózu, celulózu a kutín 

umožňuje druhu vo veľmi krátkej dobe znehodnotiť napr. plný košík jahôd. U ľudí 

pracujúcich v skleníkoch spôsobuje alergickú astmu. Botrytis cinerea má veľké 

uplatnenie pri výrobe vín – tokajské výbery (3- až 6-putňové). Základom na výrobu sú 

cibéby, t. j. zhrozienkovatené bobule hrozna napadnuté druhom Botrytis cinerea, ktoré sa 

vytvárajú len pri vhodných klimatických podmienkach (teplá a dlhotrvajúca suchá jeseň). 

Oberajú sa ručne vo vinohradoch pri neskorom zbere hrozna a zalievajú sa tokajským 

samorodým suchým vínom. Ako miera na pridávanie cibéb do vína sa používa putňa 

(drevená noša na oberanie hrozna) a váha cibéb jednej putne je 22 – 25 kg. Ako miera na 
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víno, ktorým sa zalievajú cibéby, je gönczký sud s objemom 136 l. Ďalším zástupcom je 

rod Oidiodendron. 

 

Rad Eurotiales. Rod Paecilomyces s druhom Paecilomyces variotii je 

termotolerantný až 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 džúsy, cereálie, ale aj 

papier, jutu, PVC, stavebné aj úžitkové drevo. Z atypických substrátov atakuje očné 

šošovky, kožu, fotografický papier a tabak do cigár. Je to oportunistický patogén 

spôsobujúci alergie a mykózy. Druhy Paecilomyces niveus (teleomorf Byssochlamys 

nivea) a Paecilomyces fulvus (Byssochlamys fulva) sú reprezentantmi termorezitentných 

húb.  

Rod Penicillium s druhmi Penicillium chrysogenum – producent penicilínu, 

Penicillium camemberti – využívaný v potravinárskom priemysle pri výrobe syrov typu 

kamembert, brie a pod. Zo sekundárnych metabolitov produkuje kyselinu 

cyklopiazónovú, palitanín, fumigaklavín A a B. Druh produkuje mykotoxíny najmä po 

predĺženom skladovaní v nevhodných podmienkach. Syry tohto typu, t. j. s bielou 

plesňou na povrchu, sa musia držať v chladničke a vyberajú sa hodinu pred konzumáciou, 

kedy môžu byť pri izbovej teplote. Druh 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 rokfortín. Druh 

utilizuje pektín, celulózu a v archívoch papier. Druh Penicillium roqueforti má 

fermentačné schopnosti, ktoré sa využívajú pri výrobe a zrení syrov typu rokfort, 

gorgonzola a pod. Produkuje lipolytické a proteolytické enzýmy. Zo sekundárnych 

metabolitov rokfortín C, kyselinu mykofenolovú, PR-toxín. V tzv. modrých syroch (s 

plesňou v ceste) je ich produkcia minimálna. Druh Penicillium chrysogenum výrazne 

poškodzuje stavebné materiály, papierové tapety, glej, lepidlo, drevené odrezky, 

archivovaný materiál, maľby obrazov. Zo sekundárnych metabolitov produkuje penicilín 

ako prvé známe antibiotikum, ktorého deriváty sa dodnes používajú pri semisyntetickej 

výrobe penicilínu F a G.  
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Kolónie penicílií zvyčajne rastú rýchlo, v rôznych odtieňoch zelenej, niekedy sú 

biele, väčšinou zamatového vzhľadu. Konídiofóry môžu rásť priamo zo substrátu 

(zamatové), zo vzdušného mycélia (plstnaté), z plazivých snopkovitých hýf 

(povrazcovité) alebo zo vzpriamených, oddelených alebo kompaktne snopkovitých hýf 

(zväzkovité alebo synnematózne). Konídiofóry sú hyalínne, hladkostenné alebo 

hrubostenné, jednotlivo oddelené (mononematózne) alebo snopkovité (synnematózne), s 

jednou stopkou končiacou buď praslenom fialíd (monoverticilátne) alebo typickým 

štetcom (penicillom). Penicillus (šteček, strapec) pozostáva z vetiev (ramy) a metúl, ktoré 

nesú praslen fialíd. Rozvetvenie konídiofórov môže byť jednoduché (biverticilátne), dvoj- 

(terverticilátne) alebo tri- a viacnásobné (kvarterverticilátne). Fialidy sú zvyčajne 

fľaškovitého tvaru s valcovitou spodnou časťou a kratším krkom, alebo kopijovité. 

Konídiá v dlhých, suchých retiazkach sú usporiadané buď v stĺpcoch, alebo rozbiehavých 

lúčoch, bývajú guľovité, elipsoidné, valcovité až mierne rožkovité, hyalínne alebo 

zelenkavé, hladkostenné alebo drsnostenné (Obr. 12). Niektoré druhy produkujú 

skleróciá. 

 

 

 

 

Obrázok 12. Fruktifikačná štruktúra Penicillium sp. (orig. E. Piecková). 
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Teleomorfy sú najčastejšie druhy rodov Eupenicillium, Talaromyces, Hamigera a i.  

Mnohé penicílliá sú častými kontaminantmi akýchkoľvek substrátov a potenciálnymi 

producentmi viacerých mykotoxínov. Klasifikácia penicílií do druhov je založená najmä 

na tzv. polyfázickom princípe, t. j. kombinácií mikromorfologických a 

makromorfologických charakteristík, chemického profilu sekundárnych metabolitov, 

ekologických čŕt, resp. aj molekulovo-genetickej analýzy.  

Rod Aspergillus s druhmi Aspergillus flavus – kozmopolit izolovaný zo širokej 

škály substrátov, ako sú napr. potraviny, morská voda, vtáčie hniezda, koža, bavlna, 

textílie, papier, stavebné materiály, drevo a drevené výrobky. Druh má široké použitie v 

biotechnológiách, produkuje širokú škálu enzýmov (maltáza, keratináza, lipáza, proteáza 

a pod.), tiež mykotoxíny aflatoxíny (B1 a B2), kyselinu cyklopiazónovú, kójovú a 

aspergilovú. Môže spôsobiť infekciu očí, uší a niekedy aj pľúc a srdca. Druh Aspergillus 

fumigatus – termotolerantný druh schopný rásť od 12 do 57 oC. 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, 

kyselinu kójovú, fumigatín, fumigacín. V ľudskom organizme vyvoláva mykózy, najmä u 

imunokompromitovaných pacientov, vyvoláva alergie typu I a aspergilózy dýchacieho 

aparátu infekčné aj alergicko-toxické. Kozmopolitný druh Aspergillus niger je častý v 

bytovom prachu, v pôde, rastlinnej opadanke, v sušených orieškoch a semenách, na 

rôznom textilnom materiáli (konope, juta, bavlna), na archivovanom materiáli, a tiež na 

niektorých plastických hmotách. Produkuje širokú škálu sekundárnych metabolitov, z 

ktorých malformín C a niektoré nafto-γ-chinóny pôsobia toxicky. Z priemyselného 

hľadiska je tento druh dôležitý v odpadovom hospodárstve, najmä pre schopnosť 

degradovať plastické látky, celulózu a schopnosť biosorbcie ťažkých kovov. Kontaminuje 

tiež niektoré potraviny (vajcia, mäso, cibuľa). U ľudí vyvoláva otomykózy, t. j. ochorenie 

uší, ale aj priedušiek a pridružuje sa tiež k TBC. Druh Aspergillus oryzae produkuje 

mnohé enzýmy (amyláza, amyloglukozidáza), ktoré majú komerčné využitie v Ázii pri 

fermentácii sóje a sójových výrobkov. Aspergillus versicolor je xerofilný druh rastúci od 

4 do 40 oC. Utilizuje uhľovodíky na báze motorových olejov. Degraduje škrob, celulózu, 

tuky a bielkoviny. Poškodzuje drevené dlážky, konštrukcie, papierové tapety, kožu, 
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nevhodne uskladnené semená, seno a z potravín džemy, ovocné džúsy, mäso a syry. Je 

najčastejším kolonizátorom plesnivých budov u nás. Zo sekundárnych metabolitov 

produkuje geosmín, cyklopenín, cyklopenol, verzikolorín, ktorý má antibakteriálny 

účinok a karcinogénny sterigmatocystín.  

Kolónie aspergilov zvyčajne rastú rýchlo, sú sfarbené v rôznych odtieňoch bielej, 

žltej, hnedej, zelenej až po čiernu so zamatovým až práškovitým povrchom. Konídiofóry 

sú neseptované a nevetvené stonky s hruškovitou zdureninou na konci – tzv. vezikula. 

Fialidy pučia priamo z vezikuly (uniseriátne – v jednom rade) alebo z metúl (biseriátne – 

vo dvoch radoch). Vezikula, fialidy, metuly a konídiá tvoria typickú konidiálnu hlavičku. 

Konídiá bývajú v suchých retiazkach, buď v kompaktných stĺpcoch alebo lúčovito sa 

rozbiehajúce (radiálne), sú jednobunkové s rôznou ornamentáciou, hyalínne alebo 

sfarbené. Niektoré druhy (napr. Aspergillus ustus, Aspergillus versicolor) môžu 

produkovať hűlle bunky (jednotlivo alebo v retiazkach, hrubostenné alebo hladkostenné) 

alebo skleróciá (pevné, zvyčajne guĺovité zhluky hýf) (Obr. 13 a – c).  

              

 

 

Obrázok 13. Fruktifikačná štruktúra Aspergillus versicolor (a), fruktifikačná štruktúra 

Aspergillus sp. (b), pohlavné rozmnožovacie útvary Eurotium amstelodami (anamorf Aspergillus 

amstelodami) (orig. E. Piecková). 

 

  

Teleomorfy sú najčastejšie druhy rodov Eurotium, Emericella, Neosartorya a i. 

Aspergilly sú častými kontaminantmi bežných substrátov. V subtrópoch a trópoch bývajú 

častejšie ako penicílliá. Niektoré druhy sú významné ako humánne alebo zvieracie 

patogény (napr. Aspergillus fumigatus) alebo produkujú toxické metabolity (Aspergillus 

flavus, Aspergillus ochraceus).  

a b c
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Iné majú význam pri fermentácii orientálnych potravín (Aspergillus oryzae), či v 

biotechnologickej výrobe organických kyselín a enzýmov (Aspergillus niger). 

Identifikácia je väčšinou založená na morfologických znakoch. V súčastnosti sa delia do 

podrodov Aspergillus, Fumigati, Ornati, Clavati, Nidulantes, Circumdati s viacerými 

sekciami (napr. sekcia Fumigati, Nidulantes, Versicolores, Flavi, Nigri, Circumdati). 

Podľa najnovších fylogenetickýh štúdií sú rody Aspergillus a Penicillium vysoko príbuzné 

a niektoré ich teleomorfné štádiá života sa prekrývajú. Príbuzné sú im aj iné rody, napr. 

Dichotomomyces (termorezitentné pôdne huby).  

 

Rad Sordariales, Dothideales, Pleosporales, Chaetothyriales. Ďalší 

predstavitelia askomycét vytvárajú vzdušné mycélium tmavých farieb (tmavozelené, 

hnedé až čierne). Substrátové mycélium je tiež tmavej farby (hnedé až čierne). Aj konídie 

alebo len konídie sú tmavých farieb. Z predstaviteľov sem zaraďujeme druhy rodov 

Humicola (Humicola grisea, Humicola nigrescens), Gilmaniella), Aureobasidium s 

druhom Aureobasidium pullulans, tzv. čierna kvasinka. Atakuje celulózové komponenty 

bunkovej steny rastlín, produkuje enzýmy, ktoré rozkladajú surový textilný materiál z 

rastlín (ľan a konope). Druh je častý vo vnútornom prostredí kuchýň, kúpeľní, na 

drevených okenných rámoch. Na drevených maľovaných povrchoch je schopný 

penetrovať maľbu a vytvoriť tmavé bodky. Medzi atopickými pacientami spôsobuje 

alergie. Rody Torula – kvasinky, Phialophora – reprezentant tzv. pyrenomycét (osídľujú 

spáleniská).  

K askomycétam sa fylogneticky zaraďujú aj rody a druhy, ktoré vytvárajú len 

sterilné mycélium bez fruktifikačného štádia. Rody Cystocoleus (Cystocoleus ebeneus) a 

Racodium sú lichenizované typy rastúce na vlhkých a tienistých skalách.  

 

Rad Capnodiales, Pleosporales, Glomerellales, Diaportales. Rod Cladosporium 

s druhmi Cladosporium cladosporioides, Cladosporium herbarum, Cladosporium 

resinae, ktoré sú psychrofilné, schopné rásť pri -6 oC a atakujúce celulózu, pektín a 

lignín. Druhy rodov Stemphylium, Helminthosporium, Alternaria s druhmi Alternaria 

alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria chartarum – spolu s druhmi rodu 
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Cladosporium vyvolávajú astmu. Medzi ďalších zástupcov patria druhy rodov 

Curvularia, Arthrinium. 

Askomycétne fytopatogénne huby, ktoré vytvárajú tzv. acervuly a pyknidy. Sú to 

útvary ohraničené konídiogénnymi bunkami. Pyknida je útvar ponorený v substráte, napr. 

v liste a acervulus je útvar vytvorený na jeho povrchu. Mnohé rody vytvárajú nekrotické 

farebné škvrny na povrchu napadnutých rastlín. Patrí sem rod Phoma (Phoma herbarum 

je častý saprotrof na stonkách rastlín, ale stretneme sa s ňou napr. aj na tmavých 

plesnivých tmeloch medzi kachličkami v kúpeľni, či kuchyni), Phomopsis, Septoria 

(Septoria apiicola spôsobuje septoriózy na listoch zeleru, Septoria lycopersici na listoch 

rajčiakov), Colletotrichum (Colletotrichum trifolii napáda ďatelinu, Colletotrichum lini 

ľan), Melanconium, Ascochyta (Ascochyta pisi spôsobuje škvrnitosť na listoch hrachu, 

šošovice), druhy rodu Phyllosticta, Phomopsis, Coryneum a ďalšie.  

 

Rad Microascales. Iní predstavitelia askomycét vytvárajú mycélium aj konídie 

svetlej i tmavej farby. Konídiofóry sú v zväzkovitých útvaroch, tzv. korémie alebo izárie. 

Rod Doratomyces s druhom Doratomyces stemonitis, ktorý sa vyskytuje ako hojný 

saprotrof na rastlinných zvyškoch, v humuse a na rastlinách čiastočne ponorených do 

vody. Toleruje prostredie ťažkých kovov a toxických prvkov (napr. arzén).  

 

3. 2. MYKOTOXÍNY A ICH BIOLOGICKÉ ÚČINKY NA ORGANIZMUS    

   

V toxickom pôsobení mnohých mikromycét hrá veľmi významnú rolu ich 

schopnosť produkovať látky, poškodzujúce rôznymi mechanizmami niektoré orgány, či 

tkanivá teplokrvných živočíchov, ktoré sa súhrnne označujú ako mykotoxíny. 

Problematika mykotoxínov stále nie je komplexne preštudovaná. Ide o tému značne 

rozsiahlu, dotýkajúcu sa nielen lekárskej, ale i veterinárnej a potravinárskej mikrobiológie, 

mikrobiológie životného prostredia a pod. Mnohé problémy týkajúce sa mykotoxínov sa 

preto logicky prelínajú i do oblasti verejného zdravotníctva.  
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Mykotoxíny  

Názov mykotoxíny bol prvýkrát použitý Forgaczom a Carllom v roku 1955. 

Mykotoxíny spolu s inými extrolitmi húb (antibiotikami, alkaloidmi, fytotoxínmi, 

fytohormónmi a hydrolyzínmi) sú sekundárne metabolity, teda nie sú pre rast svojich 

producentov esenciálne. Sú to štruktúrne odlišné komplexné organické zlúčeniny s nízkou 

molekulovou hmotnosťou. Nie sú bielkovinovej povahy, sú toxické pre človeka a 

teplokrvné organizmy. Mykotoxíny nie sú nevyhnutné pri rozvoji vláknitých húb v 

porovnaní s aminokyselinami, mastnými a nukleovými kyselinami alebo proteínmi. 

Takmer všetky sú cytotoxické, poškodzujúce bunkové štruktúry a ovplyvňujúce životné 

bunkové procesy ako proteosyntézu a syntézu nukleových kyselín. Účinok mykotoxínov 

sa líši podľa ich chemickej štruktúry, ako aj podľa špecifického pôsobenia na cieľové 

bunky, bunkové štruktúry alebo bunkové procesy. Mnohí producenti týchto toxínov 

pritom sami osebe makroorganizmus poškodzovať nemusia (napr. väčšina druhov 

penicílií a iných, iba saprotrofných húb).  

 

Zástupcovia rodov mikromycét produkujúcich mykotoxíny  

Do polovice 20. storočia nebola mykotoxínom venovaná zvláštna pozornosť. 

Významným stimulom, ktorý odštartoval záujem o mykotoxíny, bol až objav aflatoxínov 

v 60. rokoch minulého storočia v súvislosti s hromadným úhynom  moriek v Anglicku. 

Dnes je známych viac ako 450 mykotoxínov. Tabuľka 3 prehľadne uvádza najznámejšie 

mykotoxíny a ich producentov.  

Najvýznamnejšie mykotoxíny sú produkované zástupcami rodov Alternaria, 

Aspergillus, Fusarium, Myrothecium, Penicillium, Phoma a Stachybotrys, čo však 

neznamená, že sa toxické kmene nenašli i v rámci ďalších rodov mikromycét. Je už 

známou skutočnosťou, že toxické druhy mikromycét možno nájsť vo všetkých hlavných 

taxonomických skupinách húb. Percento izolátov produkujúcich mykotoxíny môže byť u 

toxických druhov veľmi variabilné, kolíše v rozmedzí od 5 až takmer do 100 % izolátov. 

Rôzne izoláty toho istého druhu môžu produkovať viac ako jeden štruktúrny typ 

mykotoxínov, napr. Aspergillus flavus produkuje aflatoxín B1, ale aj kyselinu 

cyklopiazónovú. Všetky izoláty toxického druhu nemusia produkovať mykotoxíny. 
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Niektoré rovnaké mykotoxíny môžu byť produkované rôznymi druhmi mikromycét, napr. 

trichotecény sú metabolitmi rodov Fusarium, Myrothecium, Trichoderma aj Stachybotrys.  

 

Tabuľka 3. Prehľad najznámejších mykotoxínov a ich producentov. 

  

Mykotoxín  Producentské mikromycéty  

Aflatoxíny (B1, B2, G1, G2 a z nich  

vznikajúce B2a, G2a, M1, M2, P1, Q1 a R0)  

Aspergillus flavus, A. nomius,   

A. arachidicola, A.  minisclerotigenes,  

A. parvisclerotigenus, A. parasiticus  

Citrinín  Aspergillus sp., Penicillium sp.  

Fumonizíny (B1, B2, B3 a ich metabolity)  
Aspergillus sekcia Nigri, Fusarium spp., F. 

verticillioides, F. proliferatum  

Kyselina cyklopiazónová  Aspergillus spp., Penicillium spp.  

Luteoskyrín  Penicillium islandicum  

Ochratoxíny (A, B, C a ich metabolity)  Aspergillus cretensis, A. flocculosus,   

A. pseudoelegans, A. roseoglobulosus,   

A. westerdijkiae, A. sulphurous,  

A. ochraceus,   

A. sclerotiorum, Neopetromyces muricatus,  

Penicillium verrucosum  

Patulín  Aspergillus spp., Byssochlamys spp., 

Paecilomyces spp., Penicillium spp.  

Rubratoxíny (A, B)  Penicillium purpurogenum, P. rubrum  

Sterigmatocystín   Aspergillus spp., Chaetomium spp.  

Tremorgénne mykotoxíny (penitrémy, 

verrukulogén)  Aspergillus spp., Penicillium spp.  

Trichotecény (diacetoxyscirpenol, 

deoxynivalenol, nivalenol, T-2 toxín a i.)  

Acremonium spp., Fusarium spp., Trichoderma 

spp., Trichothecium spp., Strachybotrys spp.   

Zearalenón  Fusarium spp.  

 

Delenie mykotoxínov podľa chemickej štruktúry môže byť nasledujúce: aflatoxíny, 

sterigmatocystíny, verzikoloríny, ochratoxíny a príbuzné dihydroizokumaríny, citrinín, 

trichotecény, patulín a ďalšie malé laktóny, zearalenón a jeho deriváty, cytochalazány, 

rubratoxíny – nonandridy, antrachinóny, tremorgénne mykotoxíny, fumonizíny a pod.  

Stručná ilustrácia základného analytického postupu dôkazu produkcie mykotoxínov 

hubovými izolátmi všeobecne metódou skríningovej tenkovrstvovej chromatografie 

(TLC) je znázornená na Obr. 14.  
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Obrázok 14. Schéma dôkazu produkcie mykotoxínov (na príklade ochratoxínu A a fumonizínu 

B1) kultúrami húb preparatívnou tenkovrstvovou chromatografiou (orig. S Nosalj). 

 

Priamo v poľnohospodárskych podnikoch je možné použiť tzv. in-field testy (Obr. 

15). Tieto testy využívajú extrakciu mykotoxínov, napr. z krmiva do vody s organickým 

rozpúšťadlom, reakciu s detekčným činidlom na plastovej podložke a následnú 

vizualizáciu reakčného produktu pomocou, napr. enzýmov v prípade pozitívneho nálezu 

mykotoxínov v matrici.  

 

 

Obrázok 15. Prietokový imunochemický test na detekciu mykotoxínov v potravinách 

(Európsky patent EP 0 893 690 A1) (orig. E. Piecková). 
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Na presné kvantitatívne stanovenie obsahu mykotoxínov v rôznych materiáloch, 

napr. potravinách a krmivách, sa používajú najmä metódy kvapalinovej chromatografie 

(HPLC) s rôznymi detekčnými systémami, najčastejšie hmotnostno-spektrometrickými 

(MS-MS). 

 

 Biologické účinky mykotoxínov  

K biologickým účinkom mykotoxínov patria akútna a chronická toxicita 

(cytotoxicita, neurotoxicita, imunosupresívne účinky, teratogenita, mutagenita, 

karcinogenita), protinádorové účinky, insekticídne účinky, antimikróbne vlastnosti a 

fytotoxicita.  

Toxicita mykotoxínov závisí od ich štruktúry a od živočíšneho druhu, na ktorý 

pôsobia. V rade aflatoxínov klesá napr. akútna toxicita od B1 cez G1, B2 ku G2. Rozdelenie 

mykotoxínov podľa toxicity znázorňuje tabuľka 4.  

 

Tabuľka 4. Prehľad najznámejších mykotoxínov zoradených podľa toxicity. 

 

  TOXICITA    

vysoká  stredná  nízka  

Aflatoxíny  

Ergotové alkaloidy  

Patulín  

Sporidezmíny  

Luteoskyrín  

Stachybotryotoxíny  

Ochratoxíny  

Islandotoxíny  

Zearalenón  

Diacetoxyscirpenol  

T-2 toxín  

Nivalenol Rubratoxíny  

Citreoviridín  

Gliotoxín  

Citrinín  

Kys. aspergilová  

Kys. cyklopiazónová  

Kys. penicilová  

Sterigmatocystín  

Verrukaríny  

Emodín  

Cyaneín  

 PR toxín  

Grizeofulvín  

Kys. kojová  

Kys. šťaveľová  

Kys. fuzáriová  

Kys. bysochlamínová  

Viridín  

Cytochalazíny  

  

Rôzne mykotoxíny majú rozličné účinky a špecifické pôsobenie na niektoré orgány, 

tieto sú dobre dokumentované v pokusoch in vitro a na zvieratách. Okrem toho, prípady 

intoxikácie mykotoxínmi sú dobre známe vo veterinárnej medicíne. 
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Avšak závažnosť mykotoxínov v humánnej medicíne zostáva z veľkej časti 

podceňovaná, pretože materiál od pacientov s charakteristickými symptómami sa 

zriedkavo testuje na mykotoxíny. Rozdelenie mykotoxínov podľa patologického účinku je 

uvedené v tabuľke 5.  

U mykotoxínov sú predovšetkým dobre opísané mutagénne a karcinogénne účinky, 

čiastočne embryotoxické, imunosupresívne a alergénne účinky. Prehľad toxických 

účinkov mykotoxínov, ktoré majú pravdepodobne synergické účinky in vivo, znázorňuje 

tabuľka 6.  

 

 

Tabuľka 5. Rozdelenie najznámejších mykotoxínov podľa patologického účinku. 

 

Patologický účinok  Mykotoxíny  

Hepatotoxíny   

Aflatoxíny  

Sporidezmíny  

Luteoskyrín  

Sterigmatocystín  

Nefrotoxíny  

Ochratoxíny  

T-2 toxín  

Stachybotryotoxíny  

Trichotecény  

Neurotoxíny  

Citreoviridín  

Tremorgény  

Penitrém A  

Dermatotoxíny  
Sporidezmíny  

Verrukaríny  

Genitotoxíny  Zearalenón (F-2 toxín)  

Toxíny respiračného traktu  Patulín  
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Tabuľka 6. Pravdepodobné synergické toxické účinky mykotoxínov in vivo. 

  

 

Vysvetlivky: - žiadny účinok, + slabý účinok, +++ silný účinok  

  

Mutagénny účinok mykotoxínov bol opísaný neskôr ako ich karcinogénny účinok. 

Najpodrobnejšie z mykotoxínov je opísaný mutagénny účinok aflatoxínu B1, ktorý bol 

prakticky potvrdený vo všetkých testovacích systémoch, ktoré sa na posudzovanie 

mutagenity použili.  

Ako mutagény sa uplatňujú tie mykotoxíny, ktoré interferujú s DNA. Platí to najmä 

o karcinogénnych toxínoch (aflatoxín B1, sterigmatocystín, verzikolorín a/alebo o 

derivátoch antrachinónu, vysoko mutagénny je rovnako aj fuzarín C).  

Medzi genotoxické karcinogény (iniciátory) sú zaradené napr. aflatoxín B1 a G1, 

kyselina penicilová, patulín, ochratoxín A, sterigmatocystín a luteoskyrín. Medzi 

negenotoxické karcinogény (promótory) sú zaradené napr. trichotecénové mykotoxíny.   

Experimentálne bolo dokázané, že mnoho látok môže pozitívne alebo negatívne 

interferovať s metabolizmom mykotoxínov v organizme a veľmi modifikovať ich 

genotoxický účinok.  

Delenie chemických karcinogénov na genotoxické a negenotoxické je zatiaľ len 

pracovné, pretože u mnohých mykotoxínov bol karcinogénny účinok opísaný zatiaľ len u 

jedného druhu organizmu a nie vždy je jasné, či ide o iniciátor alebo promótor. Ďalšie 

výskumy musia túto klasifikáciu overiť.  
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Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) už kvalifikovala viacero 

mykotoxínov ako (možné) ľudské karcinogény, napr. aflatoxíny, ochratoxín A, fumonizín 

B1 a pod. Jediný dokázaný ľudský karcinogén je aflatoxín B1, ktorý je súčasne 

najsilnejším karcinogénom produkovaným živým organizmom vôbec. 

Klasifikácia karcinogénov vychádza z výsledkov toxikologických a 

epidemiologických štúdií, na ich základe boli definované nasledujúce skupiny:  

• Skupina 1 – látka, faktor alebo proces karcinogénny pre človeka,  

• Skupina 2A – látka, faktor alebo proces pravdepodobne karcinogénny pre 

človeka,  

• Skupina 2B – látka, faktor alebo proces – možný karcinogén pre človeka,  

• Skupina 3 – nie je dosť podkladov na posúdenie karcinogénneho účinku látky, 

faktora alebo procesu na človeka,  

• Skupina 4 – látka, faktor alebo proces pravdepodobne nekarcinogénny pre 

človeka.  

  

V tabuľke 7 je uvedená klasifikácia mykotoxínov podľa ich karcinogénneho účinku 

vypracovaná IARC.   

  

Tabuľka 7. Kategorizácia mykotoxínov do skupín podľa karcinogénneho účinku. 

 

Mykotoxín  Skupina  Mykotoxín  Skupina  

Aflatoxíny B1 a B2, G1, G2   

Aflatoxín M1  

1 a 2B  Rugulozín  3  

Citrinín  3  Sterigmatocystín  2B  

Cyklochloratín  3  Fumonizíny B1, B2  2B  

Grizeofulvín  2B  Fuzarín C  2B  

Kyselina penicilová  3  T-2 toxín  3  

Luteoskyrín  3  Fuzarenón X  3  

Ochratoxín A  2B  Zearalenón  3  

Patulín  3    

 

 

Koncom 60. rokov minulého storočia bola opísaná teratogenita aflatoxínu B1 na 

škrečkoch, potkanoch a myšiach. K ďalším opísaným teratogénom patria grizeofulvín, 

ochratoxín A, rubratoxín B a T-2 toxín. Na kuracích zárodkoch bol zistený teratogénny 
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efekt mnohých ďalších mykotoxínov. Citrinín, viridotoxín, alternariol a vomitoxín sú 

opísané ako embryotoxické látky alebo rastové retardéry. Na kuracích zárodkoch je 

opísané malformačné spektrum vomitoxínu, ktoré je veľmi závislé od veku zárodku. Je 

však veľmi náročné extrapolovať tieto výsledky na človeka. Embryotoxicita a teratogenita 

mykotoxínov sa javí ako vysoko druhovo, vývojovo a orgánovo špecifická.  

Možno však predpokladať, že mykotoxíny môžu interagovať v oblasti 

genotoxických účinkov i s inými xenobiotikami a infekčnými agensami. U človeka je 

opísané vyššie riziko vzniku karcinómu pečene pri súčasnej expozícii vírusu hepatitídy 

typu B a aflatoxínu B1. Mutácia v tumorsupresorovom géne p53 (kodóne 249) je známym 

terčom mutagenity aflatoxínu B1. Táto mutácia sa dáva do súvislosti s procesom 

karcinogenézy v mnohých orgánoch, vrátane pečene, a je pravdepodobnejšia po 

kombinácii aflatoxínu B1 s týmto vírusom.  

Fumonizíny a cyklopiazónová kyselina môžu ovplyvniť i virulenciu vírusov. Napr. 

navodzujú inhibíciu syntézy bunkových sfingolipidov, cytopatické účinky, inhibíciu 

replikácie a virulenciu vírusu HIV-1.  

 

Prítomnosť mykotoxínov vo vnútornom prostredí budov 

V 50. rokoch 20. storočia sa začali objavovať i prvé varujúce správy o nežiaducich 

účinkoch mikromycét a mykotoxínov na ľudské zdravie, potvrdzujúce ich nebezpečnosť, 

a to pri konzumácii plesnivých potravín a krmív. Expozícia mikromycétam a  

mykotoxínom vo verejných a administratívnych budovách a v domácnostiach sa objavuje 

čoraz častejšie v posledných troch-štyroch desaťročiach. Prítomnosť mykotoxínov v 

ovzduší budov kontaminovaných mikromycétmi je predpokladom potenciálneho 

zdravotného rizika pre ich užívateľov.  

V medicínskej literatúre zatiaľ neexistuje priamy dôkaz o mykotoxikózach ako 

ochoreniach súvisiacich s budovami. Aj keď v pracovnom lekárstve sú známe pulmonárne 

mykotoxikózy z inhalácie mikróbnych toxínov v organickom prachu, doteraz chýbajú 

objektívne dôkazy o zdravotných následkoch expozície mykotoxínom, produkovaným 

najmä Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp., Trichoderma spp. a Stachybotrys 

chartarum, vo vnútornom obytnom prostredí, keďže nie sú bežné ani na ne zamerané 

epidemiologické štúdie.  
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V súvislosti s fatálnou dojčenskou idiopatickou pulmonárnou hemoragiou v USA sa 

zistilo, že mikromycéty prítomné v inkriminovaných bytoch produkovali in vitro 

mykotoxíny: Stachybotrys chartarum makrocyklické trichotecény (stachybotryotoxíny) a 

spirocyklické drimany s cytotoxickými a imunosupresívnymi účinkami na laboratórne 

zvieratá, u ktorých vyvolali aj zápalové reakcie a krvácanie v dýchacom a tráviacom 

trakte, Memnoniella echinata grizeofulvíny a Aspergillus  versicolor karcinogénny 

sterigmatocystín.   

V Dánsku v 23 budovách kontaminovaných mikromycétami boli zo stavebných 

materiálov (drevo, juta, tapety, kartón) najčastejšie zistené rody Penicillium (68 %), 

Aspergillus (56 %), Chaetomium (22 %), Ulocladium (21 %), Stachybotrys (19 %) a 

Cladosporium (15 %). Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor a Stachybotrys 

chartarum boli najčastejšie sa vyskytujúce druhy. Päť izolátov Stachybotrys chartarum 

produkovalo satratoxín H a G, rástli na nových i starých veľmi vlhkých telocvičných 

doskách. Aspergillus versicolor produkoval sterigmatocystín a 5-metoxysterigmatocystín, 

čo je karcinogénny mykotoxín. Kmene Stachybotrys chartarum izolované z vlhkých škôl 

a bytov v Dánsku produkovali trichodermolové trichotecény pri kultivácii na sadrokartóne 

a na vinylovom obklade. Z celulózovej krytiny masívne porastenej Alternaria alternata sa 

izolovali mykotoxíny alternariol a jeho monometyléter s mutagénnymi a fetotoxickými 

účinkami na myši. Kmeň dobre rástol aj na sadrokartóne. Druh Penicillium expansum 

experimentálne kultivovaný na tapetovom lepidle produkoval nefrotoxický citrinín a 

patulín s inhibičnými účinkami na fagocytózu. Aj podľa Nielsena a kol. a Gravesenovej a 

kol. mikroskopické huby syntetizujú rôzne metabolity na rôznych stavebných materiáloch. 

Potvrdili to aj výsledky štúdie in vitro ciliostatickej aktivity chloroformových extraktov 

bežných mikromycét z vnútorného prostredia (Penicillium chrysogenum, Penicillium 

palitans, Trichoderma viride, Stachybotrys spp., Aspergillus versicolor) rastúcich na 

minerálnej vlne a rôznych sadrokartónoch, ako aj extraktov týchto stavebných materiálov, 

na tracheálnych orgánových kultúrach jednodňových kurčiat. Extrakty húb rastúcich na 

materiáloch zo spracovanej celulózy boli všeobecne toxickejšie ako v prípade minerálnej 

vlny.   

Z metabolitov húb vnútornej mykobiocenózy bola doteraz dokázaná len in vitro 

ciliostatická aktivita sterigmatocystínu – karcinogénneho mykotoxínu produkovaného 
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Aspergillus versicolor a Chaetomium spp., ktorý patril medzi najaktívnejšie testované 

metabolity vôbec. Modelovala sa aj maximálna možná dávka mykotoxínov, ktorá by 

mohla byť inhalovaná počas 24-hodinovej expozície vysokej koncentrácii spór 

mikromycét obsahujúcich maximálnu koncentráciu aflatoxínov B1 a B2, satratoxínov G a 

H, fumitremorgénov B a C, verrukulogénov a trichoverolov A a B. Tieto vypočítané 

dávky boli porovnávané s účinkami niektorých mykotoxínov. Žiadna z experimentálnych 

dávok spór nebola dostatočná na vyvolanie intoxikácie. 

Z plesnivých obydlí/verejných budov na Slovensku boli získané izoláty 

Stachybotrys chartarum. Metabolity z týchto izolátov boli intratracheálne instilované  

potkanom. Po 3 dňoch boli merané hematologické parametre z periférnej krvi a 

biomarkery zápalovej reakcie v tekutine bronchoalveolárnej laváže a výsledky boli 

štatisticky analyzované. Exometabolity dokázali potlačiť počet erytrocytov, koncentráciu 

hemoglobínu a hematokrit. U exponovaných potkanov sa preukázal signifikantne vyšší 

počet buniek v tekutine bronchoalveolárnej laváže, naznačujúcich zápal, nižší počet 

alveolárnych makrofágov a zvýšený počet granulocytov.  

Z vnútorného a príslušného vonkajšieho prostredia plesnivého obchodu s detskou 

módu módou v SR, kde sa personál sťažoval na dráždenie dýchacích ciest, sa zisťovala 

toxicita endometabolitov a exometabolitov 10 izolátov Aspergillus versicolor. Všetky 

testované izoláty produkovali sekundárne metabolity zastavujúce pohyb tracheálnych 

riasiniek v orgánových kultúrach jednodňových kurčiat už po 24-hodinovom pôsobení, 

teda možno ich interpretovať ako silné toxíny v zmysle použitej metódy. Mikromycéty vo 

vnútornom prostredí obytných budov teda aj v podmienkach SR môžu produkovať látky 

so silným potenciálom poškodiť horné dýchacie cesty obyvateľov, pričom deti sú 

najzraniteľnejšou časťou bežnej populácie.  

V inej štúdii sledovali zdravotné ťažkosti vyplývajúce z expozície rôznorodým 

mikromycétam u 209 osôb žijúcich v budovách poškodených vodou. Autori zistili, že 

expozícia viacerým mikromycétam a ich mykotoxínom viedla k viacerým zdravotným 

problémom, zahŕňajúcim CNS a imunitný systém, a navyše aj k pľúcnym ťažkostiam a 

alergiám. Mykotická expozícia iniciovala aj zápalový proces. V tejto súvislosti autori 

navrhli pojem „mixed mold mycotoxicosis“ pre multisystémové ochorenie pozorované u 

týchto osôb.  



69  

  

Záujem o štúdium mykotoxínov sa začal najskôr zistením nežiaducich účinkov na 

ľudské zdravie pochádzajúcich z plesnivých potravín. Existuje dostatočné množstvo 

poznatkov a štúdií o škodlivom vplyve plesnivých potravín, resp. prítomnosti 

mykotoxínov v potravinách, na zdravie ľudí. Je ale potrebné obrátiť pozornosť aj na 

prítomnosť mikromycét a mykotoxínov vo vnútornom prostredí budov a ich možných 

vplyvoch na zdravie ich užívateľov, keďže väčšinu času svojho života trávime práve vo 

vnútornom prostredí rôznych budov.  

 

3. 3. MYKOALERGIE   

  

Mikroskopické huby sú v prostredí všadeprítomné. Väčšina z nich sa ľahko šíri 

vzduchom. Častice húb väčšie ako 10 µm sa ľahko zachytia v horných dýchacích cestách 

a sú odstránené z makroorganizmu samočistiacim mechanizmom: obrvené pohyblivé 

epitelové bunky nosnej, nosohltanovej a priedušnicovej sliznice v súčinnosti s vytvoreným 

hlienom umožňujú ich dopravu k hltanu, resp. vykašľanie. Čiastočky menšie ako 3 µm sa 

zachytávajú v alveolách, kde sú fagocytované alveolárnymi makrofágmi. Avšak 

potenciálne môžu byť z alveol absorbované do krvného riečišťa.   

Aby sme mohli hovoriť o fungálnej hypersenzitivite (alergii), musia symptómy u 

pacienta spĺňať nasledovné kritériá:   

• expozícia konkrétnemu zdroju s vysokým obsahom hubových zárodkov,  

• časová nadväznosť,   

• vysoká hladina sérovo špecifických hubových IgG a pozitívna odpoveď na 

terapiu 

 

IgE protilátky nie sú zvyčajne zahrnuté v hypersenzitívnej reakcii, teda kožné testy 

nemajú veľkú výpovednú hodnotu. Odstránenie „plesnivého“ zdroja dráždenia by malo 

vyriešiť situáciu. V úrovni a intenzite odpovede imunitného systému na hubové alergény 

prítomné v prostredí sú veľké individuálne variácie (genetický polymorfizmus 

makroorganizmov). Udáva sa, že citlivé indivíduá predstavujú cca 1 % populácie, ale z 

epidemiologických štúdií začína byť jasné, že počet postihnutých osôb sa zvyšuje.  
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 Prejavy alergie a jej liečba  

Väčšina pacientov udáva progresiu po niekoľkých mesiacoch až rokoch od začiatku 

expozície, napr. nasťahovanie sa do plesnivého bytu. Prvé príznaky sú v oblasti horných 

dýchacích ciest (vysušené sliznice, upchatý nos, prípadne až poruchy sluchu), ďalej 

nasledujú pľúcne ťažkosti (kašeľ, dýchavičnosť). Následne sa pridružujú symptómy ťažko 

odlíšiteľné aj od tzv. sick building syndrómu (syndróm chorých budov) – komplexnej 

odpovede makroorganizmu toxickej etiológie (pôsobenie (myko)toxínov, glukanov a 

prchavých organických látok mikróbneho pôvodu) – bolesti hlavy, závraty, únava, 

zvýšená teplota, časté sínusitídy a ušné infekcie ako reakcia nabudeného imunitného 

systému, ktorý produkuje protilátky voči absorbovanému materiálu alebo antigénom. 

Tieto protilátky reagujú s antigénmi, vznikajú imunokomplexy, čo je súčasť normálnej 

imunitnej odpovede. Komplexy sa vylučujú z krvného obehu, čím sa eliminuje ich 

zápalový potenciál. Keď však ich tvorba trvá neúmerne dlho kapacita čistiaceho 

mechanizmu sa prekročí, komplexy ostávajú v krvnom riečisku a spôsobujú tzv. sérovú 

chorobu alebo chorobu z imunokomplexov. Pacientovi sa zdá, akoby mal permanentnú 

chrípku. Keďže sa hypersenzitivita vyvíja po relatívne silnej expozícii, zvyčajne deti 

mladšie ako 10 rokov nemajú významný titer hubových protilátok, s výnimkou veľmi 

silnej expozície hubovému aerosólu, napr. z plesnivého vnútorného obytného prostredia. 

Niekedy sa symptómy hubovej hypersenzitivity chybne diagnostikujú ako vírusové 

infekcie.  

Väčšina pacientov s alergiou na hubové častice netvorí IgE protilátky. Je to 

pravdepodobne výsledok prepnutia z produkcie IgE na IgG v dôsledku vzrastajúcej 

stimulácie obranyschopnosti. Zvlášť pri chronickej expozícii veľkému množstvu 

hubových zárodkov sa u postihnutých jedincov vyvinie množstvo poškodzujúcich 

imunitných odpovedí (zápalová reakcia, nadprodukcia cytokínov, narušenie 

samočistiaceho mechanizmu dýchacích ciest atď.). Takéto poškodenia sú typické pre 

profesionálnu expozíciu, napr. v poľnohospodárstve (tzv. farmárske pľúca), pri spracovaní 

cukrovej trstiny (tzv. bagassóza), ale aj u úradníkov pracujúcich v plesnivých budovách, 

najmä bez prirodzeného vetrania alebo s kontaminovanou klimatizáciou. Toto isté môže 

platiť aj pre obyvateľov vlhkých plesnivých bytov, škôl a pod. Všeobecná imunitná 

odpoveď aj zdravých jedincov na vysokú záťaž hubovými antigémni zahŕňa všetky typy 
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imunoglobulínov (IgA, IgM, IgG, IgD, IgE), ďalej lymfocyty alebo T bunky, avšak 

najvýpovednejším markerom je práve špecifický IgG. Jeho titer v krvi pacienta výrazne 

klesá, keď skončí expozícia (odporúča sa niekoľkonásobné opakované sledovanie v 4-6-

mesačných intervaloch). Nie u všetkých postihnutých jedincov je hladina IgG po expozícii 

hubám zvýšená. Pravdepodobne preto, že ich imunitný systém netvorí príslušné toxické 

imunokomplexy (naviazaný antigén na protilátku) v dostatočnej miere alebo pod hranicou 

detekčného limitu zvolenej analytickej laboratórnej metódy. Ďalší jedinci môžu veľmi 

rýchlo odbúravať uvedené imunokomplexy a ešte iní môžu prirodzene syntetizovať málo 

IgG. Na druhej, strane mykotoxíny sú silné imunosupresory, čo v konečnom dôsledku 

môže výrazne meniť klinický obraz hubovej alergie. Ako u každej alergickej reakcie, aj 

liečba hubovej precitlivenosti je založená na odstránení alergénov z prostredia pacienta: 

Huby vzdušné. Dôkladné očistenie plesnivého vnútorného prostredia, vysušenie – 

najdôležitejší krok, použitie kvalitných filtrov v klimatizačných jednotkách, pravidelná 

údržba, čistenie.   

Huby v potravinách.  Zabránenie plesniveniu potravinárskych surovín i produktov, 

ako aj krmív (konzervovanie).  

Hubová kolonizácia. Koža a sliznice človeka i zvierat sú kolonizované množstvom 

mikroorganizmov, medzi inými aj hubami normálna mikrobiota. Hubová kolonizácia však 

môže spôsobiť významné vzplanutie imunitného systému vďaka produkcii hubových 

toxínov/enzýmov. Najčastejšie huby osídľujú horné a dolné dýchacie cesty, čo vedie k ich 

následnému poškodeniu a zvýšenej náchylnosti, napr. na infekčné ochorenia. Rizikovými 

sú ďalej rany, chirurgické zákroky (napr. intubácia, katetrizácia).  
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4.  

ODPOVEĎ MIKROORGANIZMOV NA ZMENY PROSTREDIA  

 

 

4. 1. ODPOVEĎ BAKTÉRIÍ NA ZMENY PROSTREDIA  

 

Jednobunkové prokaryotické organizmy prežívajú v prostredí tak dlho, pokiaľ im 

podmienky prostredia umožňujú replikáciu. Ak sa podmienky prostredia tak zmenia, že 

znemožnia delenie buniek, tie následne odumierajú. Čo sa týka kontroly zmien prostredia 

alebo možnosti fyzicky ujsť z takýchto nepriaznivých podmienok, baktérie sú limitované. 

Preto, ak chcú prežiť, musia odpovedať zmenami vo vlastnej bunke. Takáto odpoveď 

sa môže dosiahnuť buď genetickou modifikáciou (mutáciou), alebo adaptáciou 

fenotypu (Obr. 16). 

 

 

 

Obrázok 16. Odpoveď bakteriálnej bunky na zmeny prostredia (orig. P. Ferianc). 

  

   

Sú známe sú tri typy adaptácií vedúcich k fenotypickým modifikáciám:  

1. Fyziologická adaptácia – reverzibilná a nededičná, ktorá je spojená s 

prechodným zvýšením rezistencie voči letálnym stresom pred pôsobením stredne 

Genetická modifikácia

M T  IA
Adaptácia fenotypu

Zmena v e p esii g nov

Odpoveď bakte iálnej bunky
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silným, t. j. neletálnym stresom, a to buď homológnym alebo heterológnym 

(sprostredkovaná ochrana – cross protection). Homologické adaptácie sa študovali 

na rôznych mikroorganizmoch, napr. Enterococcus faecalis, Lactococcus lactis, 

Lactococcus delbrueckii sp. bulgaricus a Geotrichum candidum. Heterológne 

adaptácie na chladový stres sú známe po pôsobení chemikáliami, napr. 

antibiotikami, osmotickými a kryoochrannými agens.  

2. Genetická adaptácia – ireverzibilná a dedičná, ktorá je výsledkom, v prvom rade, 

náhodnej mutácie, v druhom rade, rekombinácie molekúl DNA nesúcich dedičné 

informácie. Limit pre genetickú adaptáciu predstavuje sexuálna bariéra medzi 

druhmi. Sexualita na základe jej formálnej definície však u baktérií neexistuje. 

Preto je v týchto organizmoch súdržnosť každého druhu zaručená tlakom 

prostredia, v ktorom žije a nie sexualitou. 

3. Epigenetická adaptácia – reverzibilná a „dedičná“ je fenotypická modifikácia 

prenášaná z generácie na generáciu aj v zmenených podmienkach oproti 

podmienkam jej vzniku.  

 

Genetická adaptácia na stres u baktérií indikuje dva mechanizmy prežívania: 

aktiváciu mutagénnych odpovedí a inhibíciu antimutagénnych aktivít. Tieto mechanizmy 

prispievajú k zvýšeniu genetickej diverzity indukovaním expresie veľmi širokej škály 

génov odpovedajúcich na stres a alternatívnych metabolických dráh. Odpoveď na stres je 

v mikrobiológii v súčasnosti považovaná za všeobecný fenomén, ktorý môže byť 

rozšírený aj na pôsobenie antropogénnych faktorov, napr. znečistenie alebo genetické 

inžinierstvo. Na rozdiel od materiálov fyzikálnej povahy, ktoré odpovedajú výlučne 

pasívne, živé organizmy reagujú pasívne alebo aktívne v závislosti na ich intenzite. Napr. 

chladový stres spôsobuje u baktérií odlišné odpovede v závislosti od teploty (pod alebo 

nad 0 °C). Pri teplotách okolo nuly, pri ktorých dochádza k mrznutiu vody, odpoveď 

väčšiny prokaryotov je obyčajne pasívna a vedie k pomalému odumieraniu buniek, čo je 

spojené s kryopoškodením, t. j. poškodením membrán a DNA. Na druhej strane, posun k 

pozitívnym nízkym hodnotám teploty (nad 0 °C) obyčajne koreluje s aktívnou 

odpoveďou baktérií, syntézou špecifických proteínov, ktoré sa nazývajú chladové 

stresové proteíny (CSP - cold stress proteins), spojenou s vývojom prechodnej 

fyziologickej adaptácie. Mikroorganizmy, ktoré majú schopnosť kolonizovať 
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najrozmanitejšie, aj extrémne prostredia, sú v odpovediach na abiotické, biotické a 

antropogénne stresy globálne neporovnateľné.  

Baktérie dokážu rásť v prítomnosti rôznych extrémnych faktorov prostredia, ako sú 

vysoká alebo nízka teplota, vysoká koncentrácia solí a iných látok, v alkalickom, resp. 

kyslom prostredí a môžeme ich nájsť v každom prostredí na Zemi. Vyskytujú sa v 

aeróbnom aj anaeróbnom prostredí, v pôde, v sladkých aj v slaných vodách, v iných 

organizmoch a prechodne ich nachádzame aj v ovzduší. Ich výskyt je určovaný aj tým, že 

bakt  ie sú jedinou skupinou o ganizmov, kto á je schopná získavať ene giu a 

zd oje uhlíka fotoautot ofiou, fotoo ganot ofiou, chemolitot ofiou a 

chemoorganotrofiou.  

Rozmnožovanie organizmov podmieňuje rast a následné delenie buniek. V 

priaznivých podmienkach prostredia sa rastúca jednobunková populácia zdvojnásobuje v 

pravidelných intervaloch, pretože obidve dcérske bunky, ktoré vznikli rozdelením 

materskej bunky, majú taký istý rastový potenciál ako materská bunka. Rast bakteriálnej 

populácie však neprebieha stále exponenciálne. Jeho spomalenie je často spôsobené 

nepriaznivými faktormi prostredia, ktoré nazývame aj stresové faktory alebo stresory, 

ktoré spôsobujú zmeny podmienok prostredia. Akákoľvek zmena prostredia vyvolávajúca 

fyziologickú, genetickú alebo epigenetickú odpoveď u mikroorganizmov môže byť 

považovaná za stres. Z historického pohľadu boli formy stresov ovplyvňujúce biologické 

štruktúry klasifikované buď ako neteplotné, napr. osmotický, oxidačný alebo acidický 

stres, alebo ako teplotné, narastanie teploty (teplo) alebo pokles teploty (chlad). V 

súčasnosti sa stresy v biológii klasifikujú ako abiotické (Tab. 8), zahrňujúce fyzikálne a 

chemické stresy, alebo biotické (Tab. 9).  

Stresové faktory sú buď p í odn  – extrémne teploty, deficit vody a jej hustota, 

narastajúca salinita pôdy, vysoká úroveň slnečnej radiácie, spotreba živín, tvorba 

toxických produktov, alebo súvisiace s ľudskou aktivitou, ant opog nne stresové faktory 

– toxické znečistenie, ako napr. pesticídy, škodlivé plyny (SO2, NOx, O3, smog), 

oxidanty, acidifikácia pôdy a vody, deficit minerálov v dôsledku kyslých dažďov, 

nadmerné používanie priemyselných hnojív, ťažké kovy a pod. 
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Tabuľka 8. Vybrané abiotické stresy. 

 

 
VYBRANÉ ABIOTI KÉ STRESY  

 

Stres  
Synonymum,  podobný  

alebo veľmi blízky k  

P íklady zúčastnených 

mikroorganizmov  
Ta onomick  zat iedenie  

Fyzikálny        

Teplota  Teplotný      

Subletálna  Stredná  Sulfolobus islandicus  Hypertermofilné (Archaea)  

Letálna    Bacillus cereus  Baktérie G+  

Chlad  Hypotermický       

Nad 0°C  Chladenie  Arthrobacter globiformis  Baktérie G+  

Pod 0°C  Zmrazovanie  Geotrichum candidum  Huby a kvasinky 

Sušenie mrazením  Lyofylizácia  Lactobacillus reuteri  Baktérie G+  

Tlak  Barotolerancia  Saccharomyces cerevisiae  Huby - kvasinky  

Gama žiarenie  Ožarovanie  Lactobacillus sake  Baktérie G+  

UV žiarenie    Saccharomyces cerevisiae  Huby - kvasinky  

Ultrazvuk  Akustický  Pseudomonas aeruginosa  Baktérie G‒  

Elektrický stres    Pseudomonas oleovorans  Baktérie G‒  

Magnetické pole    Escherichia coli  Baktérie G‒  

 hemický        

Glukóza    Lactococcus lactis  Baktérie G+  

Energia    Macrophomina phaseolina  Huby fytopatogénne  

Fosfor    Synechococcus sp.  Cyanobaktérie  

Železo    Helicobacter pylori  Baktérie G‒  

Vplyv ťažkých kovov    Chlamydomonas reinhardii  Mikroskopické riasy  

Organických látok    Pseudomonas putida  Baktérie G‒  

Dezinfekčných látok    Yersinia enterocolitica  Baktérie G‒  

Konzervačných látok    Gluconobacter oxydans  Baktérie G‒  

Dusíkového agens  Reaktívne formy dusíka  Giardia intestinalis  Prvoky - bičíkovce  

O idačný        

Kyseliny  Nízke pH      

Silná kyselina    Rhodococcus equi  Baktérie G+  

Slabá kyselina    Zygosaccharomyces bailii  Huby a kvasinky 

Zásady  Vysoké pH  Enterococcus faecalis  Baktérie G+  

Vysušenie  Dehydratácia, vysušenie  Pseudomonas fluorescens  Baktérie G‒  

Hyperosmolarita  Salinita (NaCl)  Lactobacillus plantarum  Baktérie G+  

Vysoká aktivita vody   Hypoosmotický stres   Dunaliella tertiolecta  Mikroskopické riasy  
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Tabuľka 9. Vybrané biotické a antropogénne stresy. 

 

VYBRANÉ BIOTI KÉ STRESY 

Stres Synonymum, podobný 

alebo veľmi blízky k 

P íklady zúčastnených 

mikroorganizmov 

Ta onomick  za adenie 

Protozoa  Pastva  Pseudomonas fluorescens  Baktérie G‒  

Fágy    Escherichia coli  Baktérie G‒  

Lytické baktérie    Vibrio parahaemolyticus  Baktérie G‒  

Bakteriocín    Streptococcus 

thermophilus  

Baktérie G+  

Antibiotiká    Paenibacillus 

dendritiformis  

Baktérie G+  

Imunitný systém    Mycobacterium 

tuberculosis  

Baktérie G+  

VYBRANÉ ANTROPOGÉNNE STRESY 

Klimatický    Crenarchaeota sp.  Archaea  

Produkcia 

rekombinantných 

proteínov  

Sekrečný stres  Bacillus subtilis  Baktérie G+  

Znečistenie    Glomus sp.  Huby  

 

Ako uvádza Alexiev a kol. (2003), v prírodnom prostredí obyčajne na 

mikroorganizmy nepôsobí len jeden faktor, ale často naraz pôsobí niekoľko rôznych 

faktorov, ktoré navzájom interagujú (Obr. 17). Okrem dostupnosti živín, voda, hoci i vo 

forme dostatočnej vlhkosti, a určitý teplotný interval, patria k najdôležitejším faktorom 

prostredia ovplyvňujúcim mnohé fyziologické funkcie mikroorganizmov.  

V súčasnosti však ešte nie je celkom jasné, ako molekuly existujú a fungujú pri 

teplote, pH, salinite a pod., ktoré, na základe klasických poznatkov, môžu vážne 

poškodzovať biologické štruktúry u väčšiny známych druhov cicavcov s telesnou 

teplotou okolo 37 °C. Za „extrémne podmienky“ sa považujú akékoľvek podmienky 

prostredia, ktoré sa líšia sa od optimálnych pre ľudské bunky. Aj preto sa stres často 

vníma ako vzniknutý stav spôsobený odchýlkami od „normálnych“ podmienok a 

vyvolávajúci zmeny v „normálnom“ vzore metabolizmu. 
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Obrázok 17. Stresové faktory a ich vzájomné interakcie (orig. P. Ferianc). 

  

 

Pretože je veľmi ťažké definovať pojem „normálny“ s ohľadom na evolúciu bunky, 

vhodnejšia sa javí definícia zo širšieho pohľadu: „St es je akákoľvek zmena v genóme, 

p oteóme alebo p ost edí, kto á spôsobí buď obmedzenie  astu alebo potenciálu p e 

p ežitie. Tak to zmeny vedú k pokusom buniek o obnovenie vzo u metabolizmu, 

kto ý im buď umožní p ežiť alebo im umožní  ýchlejší  ast.“ Stres môže byť 

definovaný aj ako akákoľvek zmena parametrov prostredia vyvolávajúca odpoveď u 

živých organizmov. Boutibonnes (1995) uvádza: „Konfrontácia neporiadku 

(neusporiadanosti) a všetkých prípadov agresie (útoku, napadnutia), kódovaná odpoveď 

na tieto prípady vedúca k de novo syntéze, tolerancii, z ktorých organizmus profituje, sú 

súčasťou veľmi starého plánu známeho ako kód prežitia: oslobodiť sa, cez toleranciu, z 

väzenia prostredia. Organizmus tak získa slobodu...“  

  

Reakcia bakte iálnych buniek na st es  

Každá zmena podmienok prostredia (každý stres) vytvára pre bakteriálne bunky 

definovaný rozsah podmienok, v rámci ktorých je rýchlosť rastu pozitívna – rast, nulová 

– p ežívanie alebo negatívna – odumieranie. V prírodnom prostredí obyčajne 

nepôsobia stresy jednotlivo, ale ako komplex navzájom interagujúcich rôznych stresov. 
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Ak predpokladáme interakciu troch rôznych stresov a znázorníme ju v trojrozmernom 

zobrazení, interakciami týchto troch rôznych stresov vzniknú zóny definované 

parametrami, v rámci ktorých je rýchlosť rastu pozitívna (rast), nulová (prežívanie) alebo 

negatívna (odumieranie).   

Aby bakteriálne bunky mohli existovať buď v rastovej zóne alebo v zóne 

prežívania, musia sa adaptovať na prevládajúce podmienky. Výsledkom je „komfortná 

zóna“ charakterizovaná buď rastom alebo prežívaním baktérií, predstavujúca významnú 

úroveň vnútornej pružnosti organizmu a jeho schopnosti adaptovať sa a vzdorovať 

následkom zmien prostredia (Obr. 18).  

 

 

Obrázok 18. Komfortná zóna (orig. P. Ferianc).  

 

 

Mechanizmus vnímania zmien p ost edia mik oo ganizmami  

Mikroorganizmy môžu vnímať rýchle zmeny prostredia, napr. zmeny v 

podmienkach svetla, teploty, kyslíka, stresu a živín a prežívajú vďaka ich schopnosti 

adaptovať sa na tieto zmeny. Mikroorganizmy vnímajú zmeny prostredia 

prostredníctvom snímacieho systému, ktorý sa nazýva dvojzložkový signálny syst m 

Rast

Pt ežívanie

 ynutie

St es A

St es B

St es  
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(Obr. 19). Je to regulačný systém nachádzajúci sa v baktériách, hubách a rastlinách, ktorý 

umožňuje ich adaptáciu na zmeny prostredia. 

  

 

  

Ob ázok 19. Schematické znázornenie dvoj-zložkového signálneho systému využívaného 

mikroorganizmami počas adaptácie na prostredie (BSL, RIKEN) 

(orig. P. Ferianc). 

 

  

 

Úloha bunkových memb án počas odpovede mik oo ganizmov na st esy 

prostredia  

Biologické membrány sprostredkovávajú prvý kontakt bunky s prostredím, v 

dôsledku čoho zohrávajú nezastupiteľnú úlohu počas odpovede bunky na stresy 

prostredia. Sú zložené z usporiadaných zoskupení fosfolipidov, ktoré za fyziologických 

podmienok tvoria bimolekulárnu vrstvu s integrovanými proteínmi. Amfipatické 

(molekuly obsahujúce vo svojej štruktúre polárnu (hydrofilnú) a nepolárnu (hydrofóbnu) 

zložku) fosfolipidy tvoria vo vodných roztokoch a v podobnom prostredí dvojvrstvovú 

štruktúru.  
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V tomto procese prevládajú hydrofóbne interakcie, ktoré uprednostňujú acylové 

reťazce ako ochranu pred kontaktom s vodou. V snahe vyhnúť sa hydrofóbnemu 

pôsobeniu majú dvojvrstvy tendenciu deformovať sa do uzavretých štruktúr (vezikúl) s 

hydrofilným povrchom vnútornej aj vonkajšej strany, ktorý tvoria hydrofilné zložky 

fosfolipidov. Fosfolipidy v tejto štruktúre majú značnú pohybovú voľnosť, preto sa 

membrána opisuje ako tekutá mozaika a označenie tekutosť membrány odráža dynamické 

vlastnosti lipidov v rámci dvojvrstvy. Táto štruktúra, ktorá sa nazýva tiež lamelárna 

tekuto-kryštalická fáza Lα (fáza tekutého kryštálu), je podstatná pre funkciu membrán. V 

lamelárnej fáze sú lipidové komponenty usporiadané v paralelných a ekvidistantných 

(zachovávajúcich si konštantnú vzdialenosť) dvojvrstvách s medzipriestormi, ktoré sú 

vyplnené vodnou zložkou. Medzi najbežnejšie parametre, ktoré charakterizujú toto 

usporiadanie, patrí hrúbka dvojvrstvy, hrúbka vodnej vrstvy, a periodicita dvojvrstiev.  

Dynamické a štrukturálne charakteristiky membrán sa môžu meniť buď v dôsledku 

zmien prostredia, zmenami molekulárneho zloženia membrány alebo pridaním 

cudzorodých molekúl, ktoré interagujú s hlavnými zložkami membrány. Tým je možné 

vysvetliť, prečo sú zmeny v tekutosti membrány, napr. prechod lamelárnej 

tekutokryštalickej fázy (Lα) do lamelárnej gélovej fázy (Lβ), pozorované počas odpovede 

voči stresom prostredia a prečo bunky majú, na druhej strane, možnosť kontrolovať 

tekutosť membrán modulovaním ich zloženia za účelom dosiahnutia optimálnej úrovne 

tekutosti v lipidovej matrici.  

   

Vplyv pa amet ov p ost edia na bunkov  memb ány  

Výskum zložiek membránových lipidov je možné rozdeliť do troch funkčných 

aspektov:   

• prvý aspekt sa týka fyzikálnych parametrov prostredia a je zameraný na mobilitu 

molekúl a štrukturálne usporiadanie lipidov,  

• druhý aspekt sa týka kontinuálne prebiehajúcich biochemických procesov, ktoré 

menia zloženie membránových lipidov,  

• tretí aspekt postihuje ultraštruktúru alebo morfológiu dvojvrstvy a týka sa tvaru, 

veľkosti, deliaceho cyklu a endocytotických a exocytotických aktivít živých 

buniek a organel ako výsledku kontinuálnej evolúcie.  
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Každý z týchto funkčných aspektov biologických membrán reaguje na zmeny v 

podmienkach prostredia.  

  

 d žanie tekutosti memb ány počas adaptácie buniek na st edn  st esy 

Dynamické a štrukturálne charakteristiky membrán sú veľmi citlivé na podmienky 

prostredia, predovšetkým pre ich tekuto-kryštalický pôvod ako i z toho dôvodu, že ich 

bunky využívajú na detekciu stresov. Na druhej strane, tieto štruktúry ľahko podliehajú 

dezorganizácii počas odpovede na zmeny prostredia, ale pre potreby bunky je veľmi 

dôležité, aby zostali nezmenené ich štruktúrne a dynamické vlastnosti, ktoré ochraňujú 

bunky prostredníctvom ich vitálnych funkcií.  

  

a) Kont olovanie tekutosti memb ány   

Odchýlky, ktoré spôsobia zvýšenie hustoty molekúl lipidov v rámci dvojvrstvy, 

môžu bunky kompenzovať zmenami v zložení ich vlastných membrán. Jednu dôležitú 

triedu chemikálií, ktoré riadia viskozitu membrán, predstavujú acylové reťazce. U 

kvasinky Saccharomyces cerevisiae, estery kyseliny olejovej (18 : 1) a palmitolejovej (16 

: 1) spolu so stopovým množstvom kyseliny palmitovej (16 : 0) a steárovej (18 : 0) 

predstavujú hlavné acylové reťazce mastných kyselín. Najmä zloženie týchto reťazcov 

determinuje tekutosť kvasinkových membrán, pričom psychrofilné kvasinky obsahujú 

viac nenasýtených reťazcov ako termotolerantné. Podobne, molárny pomer nasýtených k 

nenasýteným zvyškom mastných kyselín vo fosfolipidoch u Escherichia coli narastá so 

stúpaním ich rastovej teploty. Za predpokladu stabilnej regulácie komplexného zloženia 

membrán mikroorganizmov by sa tekutosť membrány stále pohybovala okolo optimálnej 

hodnoty, ktorá je približne 100-krát vyššia ako viskozita vody (1×10-3 Pa) a korešponduje 

s viskozitou 90 % vodného roztoku glycerolu. Takáto úroveň tekutosti zabezpečí 

súdržnosť membránovej štruktúry a je kompatibilná s inzerciou a pohybom proteínov. 

Reakcia bakteriálnych buniek na rôzne stresy prostredia (salinita, prítomnosť 

rozpustených látok, narastajúca teplota) je založená na väzbe v cis a trans izomérnej 

forme nenasýtených membránových mastných kyselín. Výsledkom tejto konverzie, 

spôsobenej priamou izomerizáciou dvojitej väzby, je vzrastajúca viskozita membrány, 

čím sa kompenzuje jej fyzikálno-chemická destabilizácia, ako prevencia, napr. pred 
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prenikaním rozpustených látok a s tým spojenou zvýšenou priepustnosťou. Táto odpoveď 

na stres je prezentovaná ako rýchla a núdzová, ale vyskytujú sa aj dlhšie trvajúce 

odpovede. Dlhšie trvajúca odpoveď na prítomnosť rozpustených látok, ktoré sa vyskytujú 

ako následok izomerizácie, spočíva na zmenách v zložení hlavných polárnych skupín, 

ktoré preferujú súdržnosť fosfolipidov.  

Mikroorganizmy aktívne kontrolujú funkčné a štrukturálne charakteristiky svojich 

membrán nepatrnými zmenami v chemickom zložení a chemikáliami interagujúcimi so 

zložkami membrán.  

  

b) Tekutosť memb ány ako st esový senzo    

Počas adaptačných procesov mikroorganizmov na stresy prostredia membrány 

často predstavujú ich vlastné senzory. Táto funkcia je založená na úzkom vzťahu medzi 

štrukturálnymi charakteristikami komponentov membrány a fyzikálnymi alebo 

chemickými podmienkami. Predpokladá sa, že prenos signálu je založený na priamom 

vplyve lipidov na konformáciu a funkcie proteínov, ale mechanizmus nie je známy. 

Regulácia tekutosti membrány počas odpovede na ochladzovanie sa týka transkripcie 

génu kódujúceho mastnú kyselinu desaturázu. Snímanie zmien v tekutosti membrány 

bolo demonštrované katalytickou dehydrogenáciou acylových reťazcov lipidov 

plazmatickej membrány u cyanobaktérie Synechocystis sp. Výsledkom bola zvýšená 

viskozita a stimulácia transkripcie génu pre desaturázu. Niekedy sa zdôrazňuje vzťah 

medzi fyzikálnym stavom membrány a syntézou stresových proteínov. Napr. zmena v 

zložení membránových lipidov u Saccharomyces cerevisiae bola ovplyvnená prahovou 

teplotou, ktorá iniciovala syntézu heat-shock proteínov a rovnako aj pomer medzi 

nasýtenými a nenasýtenými mastnými kyselinami mal významný vplyv na transkripciu 

heat-shock proteínov. Aktivácia syntézy heat-shock proteínov v dôsledku fyzikálnych 

zmien v membráne nie je závislá len od vzťahu medzi membránovými lipidmi a 

proteínmi. Heat-shock proteíny môžu byť zahrnuté aj v procese spätnej väzby vďaka 

svojim stabilizačným vplyvom na membránové proteíny a lipidy. 
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Dopad zmeny v tekutosti memb ány spôsobenej e t  mnymi st esmi na bunku  

Na základe zistenia, že bunky majú prirodzenú tendenciu kompenzovať fyzikálne 

vplyvy prostredia na membránu, môžeme predpokladať, že nevykompenzované zmeny 

by mohli viesť k poškodeniu buniek. Reálne môže dôjsť k dvom situáciám: (1) zmeny vo 

fyzikálnych charakteristikách membrány môžu viesť k poškodeniu bunky, (2) zmeny 

môžu byť zahrnuté v rezistencii buniek voči extrémnym podmienkam.  

  

a) Škodlivý vplyv zmien v tekutosti memb ány na bunku  

Zmeny v tekutosti membrány indukované environmentálnymi stresmi nie sú 

priamou príčinou poškodenia bunky alebo jej smrti. Modifikácia tekutosti membrány 

buniek v ich rastovom médiu má významný vplyv na ich citlivosť na rôzne stresy. Napr. 

tolerancia Saccharomyces cerevisiae na teplo a etanol je spojená so stupňom 

nenasýtenosti membránových lipidov. Stupeň saturácie lipidov a prítomnosť ergosterolu v 

membráne Saccharomyces cerevisiae súvisel s toleranciou voči stresu nezávisle na 

prítomnosti heat-shock proteínov a trehalózy. Tieto výsledky naznačujú, že bunky sú 

schopn  za účelom získania  ezistencie meniť do u čitej mie y tekutosť memb ány 

počas  astu buniek v kultú e. Na jednom príklade takéhoto vzťahu je vidieť, že 

rezistencia ľudských spermatozoidov voči zamrazeniu sa jasne týkala tekutosti ich 

membrány a že ak bola vyššia tekutosť membrány pred kryoochranou, bolo zistené lepšie 

prežívanie po expozícii procesu. 

Prechodná fáza niektorých lipidov a výsledná separačná fáza v membráne by mohla 

predstavovať kľúčový krok v indukcii smrti. Zdá sa, že prechodná fáza lipidov 

indukovaná náhlymi zmenami prostredia je príčinou letálneho poškodenia. Vplyv 

prechodnej fázy na deštrukciu bunky je ilustrovaný ochrannou úlohou rozpustených 

látok, ktoré znižujú alebo potláčajú prechodnú fázu. Toto platí pre steroly a cukry a 

ochranný účinok trehalózy na membrány kvasiniek, termorezistentných húb, baktérií a 

rastlinných buniek voči dehydratácii naznačuje, že štrukturálne zmeny v bunkových 

membránach sa podieľajú na bunkovej smrti indukovanej osmotickým stresom. 

Prechodná fáza membránových lipidov je spájaná s hynutím kvasiniek počas rehydratácie 

s použitím studenej vody, ale nemusí vždy spôsobiť poškodenie buniek a letálne 

dôsledky môžu závisieť na podmienkach, počas ktorých sa prechodná fáza uskutočňuje.  
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b) Och anný vplyv zmien v tekutosti memb ány  

Kvasinka Saccharomyces cerevisiae vystavená hyperosmotickému šoku, ihneď po 

prenesení z prostredia s kultivačnou teplotou 25 °C do prostredia s teplotou nižšou ako 12 

°C, bola rezistentnejšia voči následnému osmotickému šoku. Vzhľadom na skutočnosť, 

že Tm kvasinkovej membrány sa pohybuje okolo 10 °C v úplne hydratovanom prostredí, 

predpokladalo sa, že rezistencia Saccharomyces cerevisiae voči osmotickému stresu by 

mohla byť ovplyvnená fyzikálnym stavom membrány. Tekutosť membrány je často 

spájaná so schopnosťou kvasiniek získať rezistenciu voči procesu zmrazovania-

rozmrazovania. Lýza ľudských spermatozoidov počas osmotického stresu mala so 

znižovaním teploty klesajúcu tendenciu. V prípade kvasiniek zostáva ešte odpovedať na 

otázku, prečo prechod cez Tm počas chladenia nie je letálny, zatiaľ čo tento proces počas 

dehydratácie alebo rehydratácie je zahrnutý v procese hynutia buniek? Odpoveď môže 

súvisieť so skutočnosťou, že hlavný fyzikálny vplyv chladenia na membránu spočíva v 

zmene tekutosti membrány a poriadku, zatiaľ čo dehydratácia alebo rehydratácia využíva 

prídavný mechanický prostriedok (týkajúci sa zmien v objeme buniek a ich S/V 

(veľkosť/objem). Proces zmrazovania buniek, počas ktorého dochádza tak k zmenšovaniu 

objemu buniek v dôsledku dehydratácie ako aj k zmenám v tekutosti membrány, má 

škodlivý účinok, ktorý môže byť redukovaný membránovými stabilizátormi, napr. 

trehalózou. Tieto výsledky naznačujú, že prechod bunkových membrán z fázy Lα do Lβ 

môže mať letálne následky, ak je spojený s deformáciou membrány.  

    

Tvo ba spó  ako  eakcia na zmenen  podmienky p ost edia  

Niektoré baktérie reagujú na nepriaznivé podmienky prostredia produkciou 

dormantných (odpočinkových) štádií v podobe spór. Baktérie schopné tvoriť spóry sa 

nazývajú sporulujúce. Ich typickými predstaviteľmi je aeróbny rod Bacillus a anaeróbny 

rod Clostridium. Sporulujúce baktérie sú charakteristické striedaním štádií vegetatívnych 

buniek a spór. V priaznivých podmienkach sú tieto baktérie v štádiu vegetatívneho rastu, 

ale pri zmene podmienok vstupujú bunky do stacionárnej fázy, pričom sa indukuje tvorba 

endospór. Takmer každá bunka v populácii môže produkovať jednu spóru. Spóry sú 

veľmi trvanlivé, odolávajú nepriaznivým podmienkam, ale vo vhodnom prostredí veľmi 

rýchlo vyklíčia na nové vegetatívne bunky. Sporulácia predstavuje veľmi zložitý sled 

zmien na molekulovej úrovni, predovšetkým zmien v expresii génov, s ktorými súvisí 



85  

  

usporiadaný sled štruktúrnych a biochemických zmien. Spóra sa odlišuje od materskej 

bunky svojou morfológiou aj biochemickým zložením. Uloženie spóry vo vegetatívnej 

bunke, jej tvar a veľkosť, ktorá môže, ale nemusí zdurovať/nadúvať bunku – to všetko sú 

charakteristické znaky rodov Bacillus a Clostridium. 

 

 

   

Ob ázok 20. Štádiá sporulácie Bacillus subtilis (orig. P. Ferianc).  

 

Proces sporulácie u Bacillus subtilis môžeme rozdeliť na šesť po sebe idúcich štádií. 

Predchádza ich „nulové“ štádium na konci exponenciálnej fázy rastu, keď sú bunky ešte 

vegetatívne a každá z nich obsahuje dva chromozómy (Obr. 20).  

V štádiu I. sa obidva chromozómy presúvajú do stredu bunky a vytvoria pomerne 

široké chromatínové vlákno. V štádiu II. sa chromozómy oddelia, jeden z nich putuje ku 

koncu bunky a začína sa tvoriť membránová štruktúra, spórové septum pripojené k 

mezozómu. V štádiu III. vzniká protoplast spóry, ktorý je od cytoplazmy bunky oddelený 

vlastnou membránou. V štádiu IV. vzniká vonkajší obal spóry (kortex) ukladaním 

materiálu medzi dvojitú membránu spórového protoplastu. V štádiu V. vzniká plášť 

spóry, ktorého vrstvy obaľujú stenu spóry. V štádiu VI. spóra dozrieva a jej plášť je ešte 

štádium I

(ch omatínov  vlákno)

štádium II vznik septa spó y

štádium III (p otoplast spó y)

štádium IV (tvo ba ko te u)

štádium V (vznik plášťa)

štádium VI (doz ievanie)

štádium  

(vegetatívna bunka)
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pevnejší. Po dozretí spóry sa zvyšok materskej bunky (spórangium) dezintegruje. V 

priaznivých podmienkach pri dostatku živín spóra znovu vyklíči a premení sa na 

vegetatívnu bunku. Tento proces trvá rozdielne dlhý čas, ale už po 30 minútach sú 

zreteľné morfologické zmeny.  

Súbežne s uvedenými morfologickými zmenami sa odohrávajú aj mnohé 

biochemické zmeny. Jednou z nich je tvorba kyseliny dipikolínovej, ktorá je pre spóry 

typickou zložkou a vo vegetatívnych bunkách sa nevyskytuje. Sporulácia trvá asi 8 hodín. 

Niektoré druhy rodu Azotobacter tvoria cysty.  

Celá bunka sa zaokrúhli a mení sa na hrubostennú, veľmi refraktilnú bunku. 

Endogénny metabolizmus cýst je veľmi nízky. Cysty sú odolnejšie voči nepriaznivým 

podmienkam, ale nie natoľko ako endospóry. Aj cysta môže dlho zotrvať vo svojom 

dormantnom štádiu a neskôr vyklíčiť, čím z nej vzniká nová vegetatívna bunka.  

 

Odpoveď nespo ulujúcich bakt  ií na zmeny p ost edia  

Na prežitie nespo ulujúcich bakte iálnych buniek v st esových podmienkach je 

 ozhodujúca ich adaptácia na zmenen  podmienky p ost edia. Na zníženie účinku 

stresov sa u nesporulujúcich baktérií počas evolúcie prirodzeným výberom vyvinuli a 

vyselektovali elegantné, navzájom sa prekrývajúce stratégie, ktorých súčasťou sú tak 

konštitutívne ako i indukovateľné obranné systémy. Ich podstata spočíva v 

preprogramovaní fyziológie a expresie génov umožňujúcich prežitie buniek.  

Adaptáciu baktérií na konkrétny stresový faktor prostredia možno charakterizovať 

ako presne opísaný sekvenčný sled odpovedí, počas ktorej dochádza k morfologickým 

zmenám, inhibícii syntézy DNA, RNA a neesenciálnych proteínov, k zvýšenej rýchlosti 

proteolýzy, indukcii proteínov nevyhnutných pre prežitie v daných podmienkach 

(špecifický stres) a k indukcii všeobecných regulačných sietí (Obr. 21).  
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Ob ázok 21. Adaptácia bakteriálnej bunky na stres prostredia (orig. P. Ferianc). 

 

Na úrovni expresie génov ide o indukciu a reguláciu syntézy stresových proteínov 

zapojených v rôznych metabolických dráhach bunky. Väčšina stresových proteínov je 

pod citlivou kontrolou na stres odpovedajúcich regulátorov. Takýto systém umožňuje 

prežitie baktérií v rôznych stresových podmienkach.  

  

Všeobecná  egulačná sieť  

Bakteriálne bunky odpovedajú na stresové podmienky prostredia komplexnou 

aktiváciou všeobecných regulačných systémov (regulónov) regulovaných na operónovej 

úrovni. Regulóny pozostávajú z veľkého počtu nespojených génov a operónov, ktoré sú 

koordinovane kontrolované spoločným regulačným génom. Pre lepšiu orientáciu bol 

zavedený termín stimulón, ktorý predstavuje kompletnú sadu génov/proteínov 

odpovedajúcich na daný stimul (stresový faktor prostredia). Podstatná časť 

génov/proteínov určitého stimulónu je vo všeobecnosti jedinečná pre daný stimul 

(stresor). Stimulóny obsahujú však aj určitý počet ďalších génov/proteínov, ktoré sú 

indukované aj inými stresormi, teda nie sú jedinečné pre daný stimul. Stimulón zahŕňa 

tak špecifické stresové proteíny indukované výlučne jedným stresovým faktorom, ako i 

všeobecné stresové proteíny indukované dvomi alebo viacerými rozdielnymi stresormi, 

ktoré patria i k iným stimulónom, prípadne regulónom.  

Bakteriálna bunka využíva všeobecnú regulačnú sieť odpovedajúcu na stresové 

podmienky prostredia. Medzi všeobecné odpovede bakteriálnej bunky na stres patrí 
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odpoveď na teplotný šok, kontrolovaná htpR génom, stringentná odpoveď, regulovaná 

relA/spoT génmi, odpoveď na oxidačný stres, kontrolovaná oxyR génom a SOS 

odpoveď, kontrolovaná lexA génom. Medzi všeobecné regulátory Escherichie coli patrí 

aj Fur, ktorý riadi viac ako 90 génov, RpoS a úroveň nad-závitnicového vinutia 

chromozómu, ktoré môže postihnúť široký okruh procesov v bunke.  

Viacero externých stimulov, napr. osmotický stres, nedostatok kyslíka, zmeny v 

obsahu živín a zmena teploty postihuje nad-závitnicové vinutie, čo naznačuje, že to je 

mechanizmus, pomocou ktorého môžu byť informácie o zmene v prostredí poskytnuté 

transkripčnej mašinérii bakteriálnej bunky. Nad-závitnicové vinutie môže teda fungovať 

ako mediátor, ktorý rýchlo prekladá zmeny v prostredí do transkripčných programov pri 

súčasnej indukcii a represii špecifických génov nezávisle na syntéze proteínov. Na druhej 

strane, bunka môže využiť úroveň nad-závitnicového vinutia na uskutočnenie príslušných 

transkripčných odpovedí.  

 

Reguláto  RpoS  

σS, alebo RpoS sa považuje za všeobecný regulátor stresovej odpovede, ktorý 

spúšťa rôzne stresové signály a je často sprevádzaný spomalením alebo zastavením rastu. 

Umožňuje bunkám prežiť nielen súčasné stresové podmienky, ale aj ďalšie stresy, ktorým 

bunky zatiaľ neboli vystavené (cross-protection). Zatiaľ, čo špecifická stresová odpoveď 

eliminuje pôvodcu stresu a/alebo sprostredkúva opravu už poškodených buniek, tak 

všeobecná stresová odpoveď poskytuje bunke všeobecnú rezistenciu, a tak k poškodeniu 

nedôjde.  

    

Regulátor Fur  

U G- baktérií, napr. u Escherichia coli, transkripčný faktor Fur (ferric uptake 

regulation) negatívne reguluje väčšinu génov/proteínov zúčastňujúcich sa transportu 

železa z vonkajšieho prostredia a dáva sa tiež do súvislosti s reguláciou obrany voči 

oxidačnému stresu.  

Vo viacerých oxidačných mechanizmoch zohrávajú podstatnú úlohu komplexy 

železa s kyslíkom a cytotoxický efekt reaktívnych foriem kyslíka je do značnej miery 

sprostredkovaný železom. Pretože železo zohráva dôležitú úlohu v premene menej 
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reaktívnych metabolitov na reaktívnejšie, je dôležité, aby bol obsah železa bunkou 

regulovaný.  

Fur je však spojený s rôznymi procesmi, v ktorých sa správa skôr ako univerzálny 

regulátor koordinujúci rozdielne odpovede v bunke, než ako vysoko špecifický 

transkripčný faktor. Z tohto dôvodu bol Fur zaradený medzi všeobecné regulátory G- 

baktérií, ktorý riadi viac ako 90 génov v bunkách Escherichia coli.  

  

Regulácia odpovede na o idačný st es  

Prítomnosť kyslíka je pre väčšinu organizmov a mikroorganizmov nevyhnutná. 

Aeróbne organizmy využívajú molekulový kyslík v základných fyziologických procesoch 

(aeróbna respirácia). Týmto procesom vznikajú reaktívne molekuly kyslíka, ktoré môžu 

spôsobiť až letálny oxidačný proces v bunkách. Oxidačný stres je narušenie rovnováhy 

medzi oxidantmi a antioxidantmi v prospech oxidantov, ktoré potenciálne môžu spôsobiť  

poškodenie molekuly DNA, ako i poškodenie aktívnych centier enzýmov 

prostredníctvom oxidácie tiolových (-SH) skupín.  

Toxicita kyslíka sa prejaví za podmienok, ak stupeň oxidačného stresu (prebytok 

prooxidantov) prevyšuje kapacitu obranného systému buniek. Všetky aeróbne 

mikroorganizmy sú však schopné vyvinúť komplexné obranné systémy a mechanizmy 

reparácie zamerané na elimináciu škodlivého účinku reaktívnych foriem kyslíka. 

Antioxidačné látky zabraňujú toxickým formám kyslíka indukovať poškodenia v 

bunkách a celkovo predchádzajú tvorbe ich nových foriem. Mnohé aeróbne organizmy sú 

schopné kódovať multigénnu odpoveď na oxidačný stres.  

Mikroorganizmy sa bránia voči účinku reaktívnych foriem kyslíka komplexnou 

aktiváciou všeobecných regulačných systémov regulovaných na operónovej úrovni, 

následkom ktorej sa spustí syntéza ochranných proteínov. Doteraz boli v odpovedi na 

oxidačný stres definované dva genetické systémy (regulóny): oxyR a soxRS.  

  

Regulácia odpovede na st es spôsobený kyselinami  

Stres spôsobený kyselinami môže byť opísaný ako kombinovaný biologický efekt 

nízkeho pH s prítomnosťou slabých kyselín v prostredí. Slabé kyseliny v protónovej 

forme bez náboja majú schopnosť difundovať cez membránu a disociujú vo vnútri bunky, 

čo spôsobí pokles interného pH (pHi) v bunke. Čím nižšie je externé pH (pH0), tým viac 
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nedisociovaných slabých kyselín je dostupných na prechod membránou a schopných 

ovplyvniť pHi.  

Enterobaktérie Escherichia coli, Salmonella enterica a Schigella flexneri rastú za 

normálnych podmienok pri neutrálnom pH. Keď sa tieto baktérie dostanú do 

hostiteľského organizmu, stretávajú sa s nebezpečne vysokými koncentráciami 

anorganických kyselín (H+) vo vnútri fagolyzozómov, ako i v žalúdku so zmesou 

anorganických a organických kyselín v tenkom čreve. Získaná rezistencia buniek na 

kyslé prostredie je stabilná počas ich uchovávania pri 4 °C.  

Schopnosť Escherichia coli O157 a ďalších kmeňov vyvolať ochorenie 

infikovaním aj nízkym počtom buniek, môže súvisieť s ich rezistenciou voči kyslému 

prostrediu. Táto skutočnosť môže zohrávať väčší význam pri infekciách pochádzajúcich z 

vodných zdrojov, kedy bakteriálne bunky môžu byť priamo vystavené kyslému 

prostrediu žalúdka. Pri infekciách, ktorých zdrojom sú potraviny, rezistencia voči 

kyslému prostrediu nemusí zohrávať až takú dôležitú úlohu preto, že baktérie sú 

čiastočne chránené zložkami potravy. Skutočnosť, že teplotný stres zvyšuje rezistenciu 

Escherichia coli O157 voči kyslému prostrediu je zaujímavá z toho pohľadu, že 

stresované, ale živé baktérie prítomné v potravinách spracovaných varením, môžu skôr 

prežiť prechod žalúdkom ako baktérie, ktoré neboli vystavené predchádzajúcemu stresu.  

  

Vplyv ťažkých kovov na nespo ulujúce bakt  ie  

Pomerne široké využitie ťažkých kovov v rôznych priemyselných odvetviach a v 

poľnohospodárstve vedie k ich akumulácii v pôde, v prachových časticiach, v pevných 

odpadoch a v odpadovej vode. Tiež sú ale zabudované do jednotlivých článkov 

potravového reťazca, čím predstavujú potenciálny zdroj znečistenia životného 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 ťažkými kovmi.  

Ťažké kovy, ako kobalt, meď, nikel a zinok sú pre bakteriálnu bunku v 

nanomolárnych koncentráciách esenciálne. Zinok, napríklad, potrebujú všetky živé 

organizmy pre svoj kontinuálny rast a vývoj. Mnohým enzýmom, ako prostetická 

skupina,  umožňuje jeho prítomnosť vykonávať štrukturálnu aj katalytickú funkciu. 

Vzhľadom na skutočnosť, že ťažké kovy sú aj pri nízkych koncentráciách veľmi toxické, 
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tak prokaryotické ako aj eukaryotické organizmy si vytvárajú viaceré obranné 

mechanizmy voči ich škodlivému pôsobeniu. Odpoveď bakt  ií na ťažk  kovy zahŕňa 

e p esiu celej sady g nov. E p imujú sa g ny teplotn ho šoku, g ny p islúchajúce 

SOS a o idačn mu st esov mu  egulónu.  

Iné ťažké kovy, ako olovo, kadmium, striebro nepatria medzi esenciálne stopové 

prvky a nie je známa ani ich biologická funkcia.  

Ťažké kovy patria medzi prechodné prvky Mendelejevovej periodickej tabuľky. 

Atómy týchto prvkov obsahujú nespárený elektrón (okrem zinku), a preto sa môžu 

formálne označiť ako radikály. Všetky prechodné prvky sú kovy. Schopnosť 

prechodných kovov vyskytovať sa vo viacerých oxidačných stupňoch im umožňuje 

zúčastňovať sa mnohých oxidačno-redukčných reakcií, ale na druhej strane môžu 

redukčnými reakciami tvoriť vysoko toxický hydroxylový radikál.  

  

Kadmium – ako p íklad ťažkých kovov v úlohe st esov ho fakto a  

Kadmium je neesenciálny kov, relatívne hojne rozšírený v životnom prostredí. 

Používa sa v priemysle ako farebný pigment pri výrobe galvanických článkov a tiež v 

poľnohospodárstve, kde sa dostáva do pôdy ako zložka fosfátových hnojív. Už v nízkych 

koncentráciách je toxický a má škodlivý účinok na rast a metabolizmus 

mikroorganizmov, rastlín a zvierat. Kademnaté soli 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, ktorý charakterizuje oxidačný stres. Ióny 

kadmia (Cd2+) môžu nahradiť ióny zinku a železa 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, že niektoré antioxidanty a „lapače“ voľných 

radikálov znižovali 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.  
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P íjem a eleminácia kadmia bakte iálnou bunkou  

Bakteriálne bunky veľmi ľahko prijímajú kadmium vo forme katiónu Cd2+ dvomi, 

na energii závislými konštitutívne exprimovanými divalentnými katiónovými 

transportnými systémami. U G- baktérií, napr. Cupriavidus metallidurans CH34, 

Achromobacter spp. je vyvinutý konštitutívne exprimovaný relatívne nešpecifický 

divalentný katiónový Mg2+ transportný systém. Pre G+ baktérie, napr. Staphylococcus 

aureus je príznačný vysoko afinitný Mn2+ transportný systém.  

V prírode sa vyskytujú bakteriálne kmene rezistentné nielen voči kadmiu, ale aj 

voči iným ťažkým kovom. Okrem mutáciou získanej  ezistencie, v súčasnosti poznáme 

len dva základné mechanizmy rezistencie voči tomuto kovu, aktívny eflux katiónov, 

alebo vnútrobunkovú komplexáciu kovu.  

Aktívny eflu  katiónov je primárny mechanizmus vyvinutý u prokaryot 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.  

Vnút obunkovú komple áciu kovu využívajú najmä eukaryot. Ťažké kovy sú 

neutralizované väzbou so špecifickými, proteínmi viažucimi kov s vysokým obsahom 

cysteínu. V bunkách rastlín, rias, mikroskopických vláknitých húb a kvasiniek sa tieto 

proteíny viažúce kov nazývajú fytochelatíny, v živočíšnych bunkách, rastlinách, ale aj 

kvasinkách sa nazývajú metalotioneíny. Proteíny viažuce kov sú indukovateľné. Hoci 

vnútrobunková komplexácia kovu nie je základným mechanizmom bakteriálnej 

rezistencie, podobné komponenty sa zistili aj v bakteriálnych bunkách, napr. proteín 

GatA v Escherichia coli.  

  

Kadmiový st esový stimulón  

Bunky baktérií sú schopné prispôsobiť sa nízkej koncentrácii kadmia a po určitej 

dobe obnoviť svoj rast. Adaptácia prokaryotickej bunky na toxický účinok kadmia je 

všeobecne spojená so syntézou kadmiom indukovaných stresových proteínov (CDPs), 

ktoré spolu tvoria kadmiový stresový stimulón. Väčšina kadmiom indukovaných 

stresových proteínov patrí k málo preštudovaným proteínom, predovšetkým čo sa týka 
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ich funkcií a existujú len obmedzené informácie o identite špecifických senzorov – 

signálov spúšťajúcich ich syntézu.  

  

Rezistencia voči antibiotikám  

Prvé antibiotikum, penicilín, bolo objavené v roku 1929. Odvtedy bolo v boji proti 

baktériám použitých nespočetne veľa antibiotík, ktoré boli pripravené či už na prírodnej 

báze alebo chemicky syntetizované. Po zavedení antibiotika na trh sa veľmi často stáva, 

že stráca účinnosť v dôsledku získanej bakteriálnej rezistencie voči tomuto antibiotiku. 

Získaná rezistencia baktérií voči antibiotikám je ďalším príkladom ich adaptácie voči 

antibakteriálnym agensom.  

Rezistencia na antibiotiká sa môže vyvinúť veľmi rýchlo. Napr. rezistencia voči 

penicilínu bola pozorovaná takmer okamžite po jeho zavedení. V polovici deväťdesiatych 

rokov minulého storočia bolo už takmer 80 % všetkých kmeňov Staphylococcus aureus 

resistentných voči penicilínu. Na druhej strane, iné baktérie zostávajú voči tomuto 

antibiotiku citlivé, napr. skupina Streptococcus pyogenes, reprezentant inej G+ baktérie.  

Baktérie môžu získať rezistenciu voči antibiotikám dvomi spôsobmi. Prvý 

predstavuje p i odzenú  ezistenciu. G- baktérie sú často prirodzene rezistentné, čo je 

spôsobené zložením ich vonkajšej membrány, ktorá podstatne sťažuje prenikaniu 

penicilínu do bunky. V niektorých prípadoch baktérie získavajú rezistenciu voči 

antibiotikám práve v dôsledku zmeny membrány, ktorá sa stáva menej priepustná pre 

vstup molekúl do bunky.  

Druhá kategória adaptívnej rezistencie sa nazýva získaná  ezistencia. Táto 

rezistencia je takmer vždy spôsobená genetickou zmenou v bakteriálnom genóme v 

dôsledku mutácie alebo ako odpoveď baktérie na selektívny tlak spôsobený 

antibakteriálnym agens. Ak už raz došlo ku genetickej zmene, ktorá spôsobila rezistenciu, 

táto sa môže prenášať na nasledujúce generácie. Získaná adaptácia a rezistencia baktérií 

voči niektorým klinicky významným antibiotikám priniesla veľký medicínsky problém, 

najmä  v poslednom desaťročí 20. storočia.  

  

Adaptačná p edpoveď zmien p ost edia mik oo ganizmami  

Prírodné prostredie niektorých mikroorganizmov sa môže meniť nepredvídateľne, 

zatiaľ čo iné zmeny, ktoré sú predvídateľnejšie, ponúkajú príležitosť pre zvýhodnenie 
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mikroorganizmov pre prežitie nasledujúcich zmien prostredia. Analogicky, ako pri 

Pavlovových podmienených reflexoch, mikroorganizmy môžu vyvinúť mechanizmy, 

ktoré im umožnia predvídať prichádzajúce environmentálne stimuly adaptovaním sa na 

ich prechodné objavovanie sa v určitom poradí. Je dokázané, že predvídanie je adaptačná 

črta, pretože pre-expozícia na skoršie stimuly, ktoré sa objavujú pravidelne v prostredí, 

dáva väčšiu šancu organizmom na prežitie pri strete s následným stimulom. Okrem toho, 

u kmeňov Escherichia coli bola zistená strata podmienenej odpovede, ak tieto baktérie 

boli opakovane vystavené laboratórnym evolučným experimentom len s aplikovaním 

prvého stimulu. Zameranie sa na molekulovú úroveň odhalilo, že prírodné prechodné 

poradie stimulov je pevne zakotvené v spojitej regulačnej sieti. Skoršie stimuly pripravia 

gény na indukciu, ktoré by mohli byť potrebné neskôr, zatiaľ čo neskoršie stimuly 

indukujú len tie gény, ktoré sú potrebné na vysporiadanie sa už len s týmito stimulmi. 

Výsledky naznačujú, že predvídanie zmien prostredia (environmentálna anticipácia) 

predstavuje jednu z adaptačných čŕt, ktorá sa vyselektovala opakovaním počas celej 

evolúcie a tak môže v biológii všeobecne platiť.  

Baktérie sú teda schopné predvídať určité budúce udalosti vo svojom prostredí a 

pripraviť sa na očakávané zmeny. Bunková odpoveď na takéto výzvy sa intenzívne 

študovala na viacerých modelových organizmoch. Ako uvádza Mitchell a kol. (2009), 

najjednoduchšia stratégia odpovede na stimul spočíva v monitorovaní prostredia a 

priamej odpovedi na tento stresor (Obr. 22 a).   

Odpoveď na environmentálne stresy v kvasinkách predstavuje komplikovanejšiu 

stratégiu, v rámci ktorej sa odpovede na viaceré stresy čiastočne prekrývajú. Teoretické 

práce ukázali, že ak sa populácia mikroorganizmov nachádza v nepredvídateľne 

meniacom sa prostredí, bunky nemôžu efektívne monitorovať prostredie, ale 

uprednostnia skôr stochastický (náhodný) prístup k náhodnému striedaniu sa 

potenciálnych stavov (Obr. 22 b). Náhodné prepínanie môže tak zaručiť, že časť 

populácie je zvýhodnená pre prežitie nepredvídaných udalostí. Iné, predvídateľnejšie 

prostredia, však ponúkajú organizmom príležitosť prijať alternatívnu regulačnú stratégiu 

predvídania zmien prostredia založenú na predchádzajúcom signáli. Schopnosť 

niektorých komplexných viacbunkových eukaryot zapamätať si jednotlivé položky, ktoré 

riadia prechodné spojenie medzi udalosťami v ich prostredí, známe ako klasické 

Pavlovove podmienené reflexy, sa považuje za všeobecný princíp pri štúdiu učenia. V 
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tejto súvislosti sa javí ako podstatná otázka, či aj genetické regulačné siete 

mikroorganizmov boli vyvinuté počas adaptácie kvôli zapamätaniu si prechodných 

spojení medzi následnými stimulmi v ich prostredí (počas prirodzeného výberu).  

 

  

 

Ob ázok 22. Štyri možné stratégie regulácie odpovede na environmentálne stimuly. 

a) Počas priamej regulácie každý stimul, S1 a S2, aktivuje výlučne len odpoveď R1, 

respektíve R2. 

b) Počas náhodného prepínania bunky náhodne vyskúšajú buď odpoveď R1 alebo R2 a to 

buď voči stimulu S1 alebo S2. 

c) Počas symetrickej regulácie predvídania, každý stimul aktivuje obidve odpovede. 

d) Počas asymetrickej regulácie predvídania, stimul, ktorý obyčajne pôsobí ako prvý v 

prostredí, aktivuje obidve odpovede, zatiaľ čo stimul pôsobiaci následne indukuje len 

druhú odpoveď (orig. P. Ferianc). 

 

Len prednedávnom bola objavená regulácia predvídania – spojitosť medzi zmenami 

v prostredí a zmenami v baktériách. Presnejšie, toto štúdium sleduje odpoveď 

Escherichia coli na zvýšenie teploty, za ktorým nasleduje pokles prístupného kyslíka v 

dôsledku vstupu baktérie do tráviaceho traktu. Je zaujímavé, že tieto dva signály ukazujú 

symetrický asociatívny regulačný vzor – každý signál pôsobí na expresiu génov 

potrebných pre vysporiadanie sa s obidvoma signálmi (Obr. 22 c). Autori počas 

laboratórneho experimentu zameraného na evolúciu úspešne dešifrovali dve odpovede, 

pričom dva signály pôsobili nezávisle na sebe. Schopnosť dešifrovať dve odpovede 
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naznačuje, že táto dvojica zistená v divom type nepredstavuje triviálnu kombináciu 

odpovede na dva stresy.  

V prípade, ak biologické systémy reagujú na dočasné zmeny prostredia idúce v 

presnom poradí za sebou, môžu mať vyvinutú prepracovanejšiu schopnosť predvídania. 

Táto schopnosť je odrazom zodpovedajúcej asymetrickej stratégie odpovede medzi 

následnými stimulmi, označenými S1 a S2 a ich príslušnými odpoveďami, R1 a R2. Prvý 

stimul, S1, aktivuje obidve odpovede R1 a R2. Druhý stimul, S2, nepredpokladá 

prítomnosť stimulu S1 a tak aktivuje len svoju vlastnú odpoveď (Obr. 22 d). 

Predpokladajú sa tri kritériá, aby bolo možné dokázať, či pozorovaný vzor 

sprostredkovanej regulácie (kros-regulácie) je schopný sformovať stratégiu adaptívnej 

odpovede založenej na predvídaní, ktorá môže byť vyselektovaná počas evolúcie. P v  

k it  ium, výhoda asymetrického usporiadania: pre-expozícia v prítomnosti S1 zvýši 

potenciál pre následný rast v prítomnosti S2, ale pre-expozícia v prítomnosti S2 nezvýši 

potenciál pre následný rast v prítomnosti S1. Toto dokazuje, že prírodné poradie stimulov 

bolo zafixované počas evolúcie. D uh  k it  ium, náklady na prípravu: pre-indukcia 

génov potrebných pre vysporiadanie sa s S2 je nákladná a nie je využitá počas pôsobenia 

S1. Táto skutočnosť indikuje, že skorá indukcia je konzervovaná, čo je spôsobené 

budúcim očakávaným úžitkom, ktorý má prevýšiť predpokladané náklady pre 

vysporiadanie sa s S2. T etie k it  ium, špecifickosť: podmienená odpoveď je špecifická 

voči S1 ale nie voči iným, odlišným stimulom, čo naznačuje, že anticipácia (predvídanie) 

sa vyvinula počas odpovede na špecifické podmienky ekologickej niky.  

 

  

4. 2. VPLYV ŤAŽKÝ   KOVOV NA MIKROSKOPI KÉ VL KNITÉ HUBY  

  

  

Mikroskopické vláknité huby sú nenáročné organizmy rozšírené vo všetkých 

zložkách životného prostredia s veľkou schopnosťou prispôsobiť sa aj negatívne 

zmeneným podmienkam prostredia. Ich výrazná adaptačná schopnosť im umožňuje 

existovať často aj v extrémnom prostredí, ktoré iným, citlivejším organizmom 

nevyhovuje. Je to predovšetkým prostredie zaťažené antropogénnou činnosťou. Ide o 

acidifikované alebo banskou činnosťou ovplyvnené pôdy a riečne sedimenty, výsypky, 
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haldy a tiež 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 vážne environmentálne riziko, kedy dochádza k 

výrazným morfologickým a následne aj reprodukčným zmenám.  

Na nepriaznivé, resp. negatívne zmeny prostredia mikroskopické vláknité huby 

dokážu reagovať pomerne rýchlo a rôznym spôsobom. Jedným z nich je prechod do 

stavu anabiózy, v ktorom prežívajú bez toho, aby sa znížila ich životaschopnosť. Po 

obnovení vhodných podmienok znova prechádzajú do aktívneho stavu. Na nepriaznivé 

pH prostredia a nevyhovujúce fyziologické podmienky mikroskopické vláknité huby 

reagujú vylučovaním veľkého množstva medzip oduktov cit átov ho cyklu, napr. 

kyseliny citrónovej, fumárovej a α-oxalglutarovej.  

Dlhodobý negatívny účinok rôznych ťažkých a toxických prvkov a ich iónových 

foriem ako olovo, zinok, meď, kadmium, ortuť, arzén, antimón sme potvrdili 

experimentálne na viacerých kmeňoch druhu Aspergillus niger (Obr. 23). 

Kmene Aspergillus niger pochádzajú z rôznych pôd a pevných substrátov z lokalít, 

ktoré sú ovplyvnené dlhodobou banskou záťažou po ukončení ťažby. Na týchto 

lokalitách sú viaceré ťažké kovy a toxické prvky v nadlimitnom množstve (*). Lokality 

sa tiež odlišujú hodnotami pH prostredia (Tab. 10).  
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Ob ázok 23. Vzdušné mycélium druhu Aspergillus niger na SDA po troch dňoch rastu (a), 

piatich dňoch rastu (b) a siedmich dňoch rastu (c). Konídiofór ukončený hlavičkou s metulami, 

fialidami a odškrcujúcimi sa konídiami. Sklíčková kultúra druhu zv. 180x (d), dlhé retiazky 

konídií SEM zv. 940x (e), detail hlavičky (f) (orig. S. Nosalj). 
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Tabuľka 10. Kmene Aspergillus niger zoradené podľa rozsahu hodnôt pôdnej reakcie (pH) 

izolované z pôd a substrátov a ich chemická charakteristika (Nosalj a kol., 2021). 
 

Poradie 

vzoriek 

Rozsah p  hodnôt 

(Ču lík et al. 

2003) 

Kmene An 
Pôdy a subst áty uvedených lokalít a 

ich chemická cha akte istika 
P R analýza Lite atú a 

 

1. 

< 3,5 

ultra kyslé 

An-Š 

Banská Štiavnica – Šobov; kambizem 

kultizemná var. kontaminovaná forma 

erodovaná; bez vegetácie; pH 3,0; 
%Cox 0,49; *Al 727–506 mg/kg 

AM270051 

99,6% 

Šimonovičová 
et al. 2013, 

2019 

 

2. An-N 

Nováky; uhoľný prach; pH 3,32; %Cox 

39; *As 400 mg/kg; Mn 302,4 mg/kg; 
*Zn 21,4 mg/kg 

AM270051 
99,8% 

Šimonovičová 
et al. 2013 

3. 
3,5 – 4,4 

extrémne kyslé 
An-Pop 4 

Poproč; technozem iniciálna; pH 3,85; 

% Cox 0.1; *As 25 mg/kg; *Sb 5825 

mg/kg; *Zn 150 mg/kg; *Cu 60 mg/kg; 
Pb 70 mg/kg; Hg 0.5 mg/kg 

KX901281 

100% 

Šimonovičová 

et al. 2019 

4. 
4,5 – 5,0 

veľmi silne kyslé 
An-Pop 1 

Poproč; ranker; pH 4,52; % Cox 2,62; 

*As 25 mg/kg; *Sb 1022 mg/kg; *Zn 

150 mg/kg; Cu 60 mg/kg; Pb 70 

mg/kg; Hg 0,5 mg/kg 

KX253667 

100% 

Šimonovičová 

et al. 2019 

5.  

 
 

 

 
 

5,1 – 5,5 

silne kyslé 

An-P 

Pezinok; riečny sediment potoka 

Blatina; pH 5,25; %Cox 7,2; *As 363 
mg/kg; Sb 93 mg/kg; Fe 82.8 mg/kg;  

AM270051 

99,8% 

Šimonovičová 

et al. 2013 

6. 

An-Sm 

Smolník; riečny sediment; pH 5,4; % 

Cox 0,7; *Mg 344 mg/l; *Fe 463 mg/l; 
*Mn 36,5 mg/l; *Al 107 mg/l; *Cu 

3263 μg/l; *Zn 12600 μg/l; *Cd 15 μg/l 

AM270051 
100% 

Šimonovičová 

et al. 2013b, 

2019 

7. 

An-Kmi 

kambizem pararendzinová hlinitá na 

úpätí kopca Kýčera v Belianskych 
Tatrách; pH 5,4; % Cox 0,4 

KY657577 

100% 

Bedrna et al. 

2010 

8. 
5,6 – 6,0 

stredne kyslé 
An-Pop 5 

Poproč; technosol iniciálna; pH 6,05; 

%Cox 0,14; *As 200 mg/kg; *Sb 2099 
mg/kg; *Zn 200 mg/kg; Cu 70 mg/kg; 

*Pb 115 mg/kg; Hg 0,75 mg/kg 

KY657577 
100% 

Šimonovičová 
et al. 2019 

6,1 – 6,5 slabo kyslé bez vzorky 

9. 

 

 

6,6 – 7,3 

neutrálne   An-L18 

Lagúny Ostrava, ČR; kaly z rafinácie 

ropy a iného chemického spracovania;   
pH 6.85; NEL 201 000 mg/kg; PAH 

C10-C40 121 000 mg/kg; *Cr 182 
mg/kg; *Cu 2 102 mg/kg; *Zn 6 946 

mg/kg; *Ba 3 652 mg/kg; *Pb 4 066 

mg/kg 

KU702453 

100% 

Šimonovičová 

et al. 2021 
 (in press) 

 

10. 

 

 

 
 

 

 
7,4 – 7,8 

slabo alkalické 

An-Pop 3 

Poproč; ranker; pH 7,45; %Cox 0,91; 

*As 25 mg/kg; *Sb 12200 mg/kg; *Zn 

150 mg/kg; Cu 60 mg/kg; Pb 70 
mg/kg; Hg 0,5 mg/kg 

KX426976 

100% 

Šimonovičová 

et al. 2019 

 

11. An-ZK 

Zemianske Kostoľany; vrstva popola; 

pH 7,51; %Cox 1,38; *As 634 μg/g; Zn 

47 μg/g; Hg 0,47 μg/g 

KF031033 
100% 

Šimonovičová 
et al. 2019 

 

12. 
An-G 

fluvizem var. nasýtená z lužného lesa v 

Gabčíkove; pH 7,7; %Cox 2,7 

AM270051 

100% 

Šimonovičová 

et al. 2013 

 

13. 

 

7,9 – 8,4 
stredne alkalické 

An-KD Kuvajt; pôdna vzorka z púšte; pH 8,25 
KX253667 

100% 

Šimonovičová 

et al. 2021 
 (in press) 

 

14. 

 

 
 

 

8,5 – 9,0 
silne alkalické 

An-KF Kuvajt; pôdna vzorka z farmy; pH 8,49 
KX253667 

100% 

Šimonovičová 

et al. 2021 
 (in press) 

 

15. 

An-Sl 

Slovinky; technozem iniciálna; pH 8,6; 

%Cox 0,8; *As 511 mg/kg; *Cu 8186 

mg/kg; *Zn 25108 mg/kg; *Pb 2964 
mg/kg; *Mn 2647 mg/kg; *Cd 8,76 

mg/kg 

KF031033 

100% 

Šimonovičová 

et al. 2019 

6,1 – 6,5 slabo kyslé bez vzorky 

16. 
 An-A syntetický adamit [Zn2(AsO4)(OH)] 

KX426976 

100% 

Kolenčík et 

al. 2017 

Legenda: *prekročenie limitných hodnôt prvkov; NEL = nepolárne extrahovateľné látky; PAH = polyaromatické 

uhľovodíky, uhľovodíky C10 – C40 sú indikátorom znečistenia ropou a predstavujú množstvo extrahovateľných 

nepolárnych uhľovodíkov ropy a ropného pôvodu s 10 až 40 uhlíkmi na molekulu obsiahnutých v matrici. 
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Molekulárna analýza PCR u všetkých kmeňov potvrdila príslušnosť k rodu 

Aspergillus niger. Porovnanie podobnosti jednotlivých kmeňov vo vzťahu k prostrediu, z 

ktorého boli izolované, vyjadruje PCR – RAMP analýza (Obr. 24). Táto metóda využíva 

kombináciu dvoch tried markerov, jednoduchých sekvenčných opakovaní a náhodných 

amplifikovaných markerov DNA polymorfizmu. 

 

 

 

 
 

Ob ázok 24. RAMP analýza kmeňov Aspergillus niger vyhodnotená pomocou Pearsonovej korelácie a 

UPGMA klastrovania. Legenda k jednotlivým kmeňom je totožná s legendou pod Tab. 1. 
 (orig. S. Nosalj). 

 

Klastrová RAMP analýza získaných profilov rozdelila kmene Aspergillus niger do 

troch hlavných skupín a niekoľkých jedinečných vetiev (Obr. 61). Prvú skupinu (tzv. 

klaster) tvoria kmene An-Sl, An-Kmi, An-ZK a An-Pop 4 s podobnosťou viac ako 90 %. 

Do najväčšieho klastra bolo zahrnutých až šesť kmeňov, a to An-Pop 5, An-A, An-Pop 3, 

An-KD, An-Pop 1 a An-N s podobnosťou od 80 do 95 %. Tretí klaster tvoria kmene An-

Š, An-Sm a An-P s podobnosťou od 75 do 85 %. Dva kmene, An-G a An-KF mali 

jedinečné profily RAMP, ale oba boli zoskupené medzi ostatnými kmeňmi Aspergillus 

niger. Kmeň An-L18 izolovaný z Ostravskej lagúny sa od ostatných odlišoval najviac. S 

podobnosťou menej ako 40 % bol umiestnený mimo ostatných kmeňov.  
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Je však zaujímavé, že zhlukovanie kmeňov do klastrov nezodpovedalo ani 

hodnotám pH prostredia a ani jeho kontaminácii. Dá sa preto predpokladať, že 

spoločným menovateľom klastrov sú pravdepodobne iné vlastnosti. 

Vplyv kontaminovaného prostredia pôvodu kmeňov Aspergillus niger sa však 

jednoznačne prejavil na makromorfologických znakoch, t. j. na veľkosti a priemere 

kolónie v priebehu kultivácie na živnej pôde. Výrazný rozdiel sme zaznamenali aj v 

sporulácii kmeňa, ktorá je zrejmá čiernym povrchom (jeho veľkosťou a hustotou) (Obr. 

25). 

 

 

 

Ob ázok 25. Kolónie kmeňov Aspergillus niger zaznamenané po päťdňovej kultivácii na 

SDA. Legenda k jednotlivým kmeňom je totožná s legendou pod Tab. 1. (orig. S. Nosalj). 

 

 

Makromorfologické zmeny sa prejavili tiež v mikroskopickom obraze, kedy sme 

zaznamenali napr. poškodený konídiofór, ktorý je buď zaškrtený (An-Š, An-N, An-ZK, 
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An-Sl), veľmi zúžený až nitkovitý (An-Pop 4, An-P) alebo, na druhej strane, výrazne 

zhrubnutý až nafúknutý (An-Pop 1, An-L18, An-KD). Zrejmé sú tiež deformácie 

vezikuly, z ktorej vyrastajú fialidy (An-Pop 4, An-Pop 1, An-P, An-KD). Tieto 

deformácie sa vyskytujú u všetkých kmeňov z kontaminovaného prostredia. Kontrolný 

kmeň An-G však žiadne známky poškodenia nevykazoval (Obr. 26). 

 

 

 

Ob ázok 26. Mikromorfologické znaky kmeňov Aspergillus niger. Legenda k jednotlivým 

kmeňom je totožná s legendou pod Tab. 1. (orig. S. Nosalj). 

 

 

Všetky zmeny u kmeňov Aspergillus niger sa však prejavili aj zmenou vo 

fyziologických vlastnostiach, ako je napr. produkcia enzýmu lipáza. 

Lipázy (triacylglycerolové hydrolázy) patria medzi biokatalyzátory, ktoré 

uskutočňujú reakcie vo vodnom aj v nevodnom prostredí. Katalyzujú hydrolýzu a tiež 
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syntézu acylglycerolov s dlhým reťazcom. Enzým lipáza odfarbuje živnú pôdu (tzv. Spirit 

Blue Agar) a vytvára sa tzv. “halo” efekt, ktorý môže byť sprevádzaný tvorbou 

sústredných kruhov.  

 

 

Ob ázok 27. Produkcia enzýmu lipáza a vznik tzv. „halo” efektu u kmeňov Aspergillus 

niger Legenda k jednotlivým kmeňom je totožná s legendou pod Tab. 9. (orig. S. Nosalj). 

 

 

Najsilnejšiu produkciu lipázy produkoval kontrolný kmeň (An-G) a to aj napriek 

najmenšej kolónii (Obr. 27). K odfarbeniu média a vytvoreniu tzv. “halo” efektu došlo 

veľmi rýchlo a táto veľmi silná produkcia enzýmu lipáza predurčuje tento kmeň na 

komerčné využitie. Kmene An-Pop 4, An-P, An-L18, An-ZK a An-Sl vykazovali len 

veľmi slabú produkciu lipázy, čo znamená, že tieto kmene síce enzým tvorili, ale v oveľa 

menšom množstve v porovnaní k meňom An-G. U ostatných kmeňov Aspergillus niger sa 
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produkcia lipázy nepotvrdila, čo znamená, že tieto kmene buď enzým netvoria alebo ho je 

tak málo, že k odfarbeniu diagnostickej pôdy SPA vôbec nedochádza. 

Sledovanie enzýmovej aktivity u kmeňov Aspergillus niger potvrdilo inhibičný 

vplyv potenciálne toxických prvkov, ako napr. kadmium, olovo, arzén a ortuť, pričom ich 

vplyv bol takisto rôzny. Produkcia enzýmov, ako ukazovateľa fyziologických vlastnosti 

mikroorganizmu v kontaminovanom prostredí, je pomerne rýchlou reakciou na zmeny 

podmienok, čo umožňuje ich využitie pri vyhodnotenie stavu pôdnej mikrobicenózy, 

napr. aj vplyvu rôznych potenciálne toxických prvkov.  

Negatívny účinok prostredia, ako je napr. dlhodobé pôsobenie ťažkých kovov a 

potenciálne toxických prvkov, sa okrem štrukturálnych a fyziologických zmien prejaví aj 

na zmenách v proteínových spektrách (Obr. 28). Znamená to, že z genetického hľadiska 

takto poškodené organizmy možno považovať 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 

vysokomolekulov ho spekt a naznačujú spomalenie celého ontogenetického cyklu, 

zmeny v kvalite bunkových stien a ich receptorových kanálov. Zmeny v 

nízkomolekulovej časti spekt a naznačujú poruchy vo fosforylačných reakciách, 

neschopnosť správneho zbalenia proteínov a nedostatok sprievodných proteínov, 

podieľajúcich sa na tvorbe proteínových komplexov. Ióny ťažkých kovov a toxické prvky 

ovplyvňujú morfologické znaky úzko súvisiace s poruchami v mitotickej aktivite.  
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Ob ázok 28. Zmeny v proteínovom spektre druhov Aspergillus niger (a), kde dráha 1 – kmeň z 

riečneho sedimentu s obsahom As (363 mg/kg), Sb (93 mg/kg), dráha 2 – kmeň z pôdy s 

obsahom As v Novákoch, dráha 3 – zbierkový kmeň, S - standard (Šimonovičová a kol. 2012). 

Zmeny v proteínovom spektre druhov Neosartorya fischeri (b), kde dráha 1 – kmeň z riečneho 

sedimentu s obsahom As (363 mg/kg), Sb (93 mg/kg),  dráha 2 –  kmeň z pôdy s obsahom As, 

dráha 3 – kmeň z obrazového plátna, dráha 4 –  kontrolný zbierkový kmeň CCF 1734, Praha 

(orig. E. Hlinková). 

 

 

Environmentálna záťaž 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 

dôležitú 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 enzymatická aktivita je silne modifikovaná v 

dôsledku stresových podmienok. Hlavnou funkciou kataláz, superoxiddismutáz a 

S 1 2 3 4 S

a b
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peroxidáz je ochrana buniek pred veľmi reaktívnymi molekulami  O2
2-

 , HO2
-  a OH-, ktoré 

vznikajú ako produkty katabolizmu. Oxidoreduktázy predstavujú esenciálnu výbavu 

buniek pri prekonávaní škodlivých účinkov oxidačného stresu. Stresom indukované 

katalázy, hydrolázy, peroxidázy a superoxiddismutázy umožňujú mikroskopickým 

hubám prežiť v prostredí kontaminovanom iónmi ťažkých kovov a toxických prvkov. 

Odpoveďou na dlhodobé pôsobenie kontaminantov v prostredí sú potom modifikované 

mutantné kmene pôdnych mikroorganizmov so zmenenou štruktúrou bunkových stien, 

obsahom a pomerom medzi monosacharidmi a oligosacharidmi ako aj zložením 

lipoproteínov a ich podielom na receptorových kanáloch. Súčasne sú zdrojom nových 

modifikovaných génov so zmenenou úrovňou expresie. Poskytujú tak možnosť ovplyvniť 

úroveň expresie hydrolytických enzýmov zo skupiny glukanáz (β-1,2 a β-1,4-Glu), 

chitináz a celuláz, ktorých produkty sa nachádzajú vo vysokomolekulovej  časti kyslého a 

bázického proteínového spektra. Celulázy sú práve jedným z molekulárnych produktov, 

ktoré druh Aspergillus niger poskytuje vo veľkoobjemových priemyselných kultiváciách.  
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5.  

METABOLIZMUS A VÝŽIVA MIKROORGANIZMOV  

 

  

Bunka je základnou stavebnou a funkčnou jednotkou všetkých žijúcich organizmov. 

Organizmus môže byť tvorený len jednou bunkou ako napríklad baktérie (jednobunkové 

organizmy) alebo viacerými (mnohobunkové organizmy). Počet buniek v tele človeka sa 

odhaduje na 100 000 000 000 000 (1014) buniek! Každá bunka je úžasným malým svetom: 

dokáže prijímať živiny, transformovať ich na energiu, vykonávať špecifické funkcie a 

reprodukovať sa. K tomu všetkému každá jedna bunka obsahuje vlastnú sadu „inštrukcií“ na 

zabezpečenie týchto procesov. Na vytvorenie a udržiavanie takejto organizácie sú potrebné 

tisíce chemických reakcií, z ktorých každá potrebuje energiu. Túto energiu bunka získava 

premenou látok pomocou rozsiahleho súboru chemických, fyzikálnych a energetických 

procesov, súborne nazývaných metabolizmus alebo látková výmena.  

Metabolizmus je vysoko integrovaná účelová činnosť, na ktorej sa zúčastňuje celý rad 

enzýmových komplexov. Je to činnosť, ktorá vedie k výmene hmoty a energie medzi bunkou 

a prostredím, v ktorom žije. Špecifickou funkciou metabolizmu je premena živín prostredia na 

stavebné jednotky makromolekulárnych zložiek bunky. Tieto stavebné bloky sa potom 

využívajú pre tvorbu bielkovín, nukleových  kyselín, lipidov a iných organických molekúl. Z 

hľadiska plnenia funkcie reprodukcie je úlohou metabolizmu replikácia genetickej 

informácie. Je to replikácia programu bunkového diania a realizácia genetickej informácie, t. 

j. premena programu na činnosť – rast, vývoj a rozmnožovanie.  

Od začiatku evolúcie si bunky vytvorili vysoko účinné metabolické systémy, ktoré sú 

rôzne v závislosti od typu buniek (fotosyntéza, aeróbna respirácia a pod.). Vo všeobecnosti 

bunka prijíma živiny z mimobunkového prostredia. Ich premeny v bunke sa následne 

uskutočňujú veľkým počtom po sebe prebiehajúcich reakcií, ktoré nazývame metabolickými 

dráhami. Metabolické dráhy sú teda série chemických reakcií vo vnútrobunkovom 

prostredí, kde v každej metabolickej dráhe dochádza k modifikácii hlavnej chemickej 

zlúčeniny určitou sériou chemických reakcií. Reakcie sú katalyzované enzýmami, ktoré pre 

svoje správne fungovanie väčšinou potrebujú minerály, vitamíny a ďalšie kofaktory. Ako 

reaktanty tu môžu vystupovať tiež metabolity vyprodukované inými metabolickými dráhami. 
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Biochemická energia živín sa pritom uvoľňuje a opäť, v chemickej forme, uskladňuje alebo 

privádza do procesov vyžadujúcich energiu. Počas reakcií metabolických dráh jednej živiny 

vzniká zodpovedajúci počet medziproduktov (intermediátov), z ktorých sa súčasne formujú 

stavebné jednotky bunky. Živiny, medziprodukty, konečné produkty a predstupne 

stavebných jednotiek označujeme spoločným názvom metabolity.  

       

 Metabolické reakcie sú veľmi početné a rôznorodé. Celkovo ich môžeme rozdeliť do 

dvoch kategórií:  

a) anabolické procesy (anabolizmus) zahrňujú biosyntetické dráhy, pri ktorých sa z 

jednoduchých látok syntetizujú zložité látky. Súčasne sa spotrebúva energia a preto ich 

voláme aj endergonickými procesmi, 

b) katabolické procesy (degradácie, katabolizmus), pri ktorých sa zložité látky rozkladajú na 

jednoduchšie za súčasného uvoľňovania energie, nazývame exergonickými procesmi.  

  

Aj keď sa metabolické dráhy navzájom odlišujú, ich cieľom je vždy vytvorenie 

adenozíntrifosfátu (ATP) molekúl – nosičov chemickej energie. Rozklad živín a biosyntéza 

stavebných jednotiek bunky sú veľmi úzko späté procesy. Spojené sú spoločnými 

intermediátmi a ATP, spoločnými enzýmami metabolických dráh a mechanizmami regulácie 

metabolizmu.  

Metabolické procesy mikroorganizmov sú spojené s energetickými procesmi, ktoré 

zodpovedajú zákonom termodynamiky. Živá bunka je otvorenou sústavou, medzi ktorou a jej 

okolím sa uskutočňuje výmena látok aj energie.  

V živých sústavách, akými sú napr. mikrobiálne bunky, sa získava voľná energia z 

katabolických (exergonických) procesov. Časť tejto energie sa využije v anabolických 

(endergonických) procesoch – v biosyntetických reakciách. Aby sa toto využitie mohlo 

uskutočniť, musí v bunke existovať možnosť pre vzájomné energetické spriahnutie 

termodynamicky možných endergonických reakcií anabolizmu s exergonickými reakciami 

katabolizmu. Najdôležitejším druhom spriahnutia je syntéza energeticky bohatého a pritom 

reaktívneho medziproduktu, ktorý má vysokú hladinu potenciálnej energie v podobe 

energeticky bohatých väzieb. Takéto produkty sa potom uplatňujú ako prenášače energie v 
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tom zmysle, že energia ich bohatých väzieb sa môže využiť v spriahnutých reakciách, ktoré sú 

endergonické a uplatňujú sa pri syntéze bunkových zložiek.  

Hoci mikroorganizmy používajú rôzne exergonické metabolické dráhy, ktorými 

zabezpečujú energiu pre procesy biosyntézy nevyhnutné pre ich rast, väčšina mechanizmov na 

spriahnutie produkcie energie so spotrebou energie je spojená s tvorbou ATP.  

  

5. 1. PRÍJEM A TRANSPORT ŽIVÍN  

 

Príjem živín a vylučovanie metabolitov prebieha u mikroorganizmov celým povrchom 

tela. Na tento účel nemajú vyvinuté špeciálne organely (Obr. 29).   

 

 

  

Obrázok 29. Selektívny transport, špecializované proteíny v bunkovej membráne regulujú 

koncentráciu špecifických molekúl vo vnútrobunkovom prostredí. Glucose transporter – prenášač 

glukózy, glucose – glukóza, ions – ióny, aminoacids – aminokyseliny. (Nature education 2010, 

http://www.nature.com/scitable/topicpage/cell-membranes-14052567). 

 

  

 Pri prijímaní živín rozoznávame niekoľko základných procesov:  

1) viazanie živín na povrch bunky, napr. adsorbciou alebo väzbou iónov,  
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2) zabudovanie, t. j. včlenenie živín do membrány,  

3) prenikanie živín cez membránu vo forme:  

• transportu rozpustnej živiny, pričom sa látka chemicky nemení,  

• transportu skupín, keď sa látka pri prestupe membránou chemicky mení.  

  

Pri prijímaní živín je najdôležitejšou súčasťou bunky polopriepustná (semipermeabilná) 

cytoplazmatická membrána, ktorá umožňuje selektívnu výmenu látok s okolím. Permeabilita 

je súbor fyzikálnych a biochemických javov, ktoré určujú prienik, resp. prechod látok 

bunkovými stenami. Funkcia cytoplazmatickej membrány je úzko spojená s jej chemickým 

zložením, elektrickou vodivosťou a s priestorovým rozdelením iónov v membráne. Má tri 

vrstvy a lipoproteínový charakter (bielkoviny – lipidy – bielkoviny), pričom obsahuje 50 – 70 

% proteínov, neutrálne lipidy a čiastočne fosfolipidy. Jej hrúbka sa pohybuje od 6 do 10 nm. 

V membráne sa nachádzajú rôzne typy proteínov so špecifickými funkciami (Obr. 30).  

 

 

 

 

Obrázok 30. Príklady funkcií transmembránových proteínov. Proteínové prenášače transportujú 

molekuly (napr. glukózy) z jednej strany plazmatickej membrány na druhú. Proteínové receptory na 

seba dokážu naviazať molekulu z mimobunkového prostredia (trojuholník), čo aktivuje určitý 

vnútrobunkový proces. Enzýmy v membráne dokážu vykonávať tú istú funkciu akú vykonávajú v 

cytoplazme bunky: transformujú molekulu na inú formu. Kotviace proteíny dokážu fyzicky previazať 

vnútrobunkové štruktúry s mimobunkovými. Transporter – prenášač, receptor – receptor, enzyme – 

enzým, anchor – kotviace proteínové štruktúry (Nature education 2010, 

http://www.nature.com/scitable/topicpage/cellmembranes-14052567). 
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Intenzita prijímania živín závisí od:  

• rozdielu koncentrácie živín v bunke a v okolitom prostredí,  

• od priepustnosti cytoplazmatickej membrány pre živiny a od pohyblivosti  živín, resp.            

      substrátu v membráne,  

• od rýchlosti asimilácie živín bunkou.  

  

Transport živín je najčastejšie dvojaký – difúzia a aktívny transport. Pri difúzii transport 

živín závisí výlučne na koncentrácii substrátu na obidvoch stranách membrány, pričom sa 

molekuly voľne pohybujú. Rýchlejšie prenikanie živín sa dosiahne vtedy, keď sa živina, resp. 

substrát spojí so špecifickými štruktúrami v membráne. Tieto štruktúry sú pohyblivé a 

„prenesú“ živiny, resp. substrát na vnútornú stranu membrány, t. j. do bunky. Tam sa 

pohyblivé štruktúry opäť odpoja. Princíp je podobný ako pri enzýmovej reakcii, keď reaguje 

enzým so substrátom za vzniku komplexu enzým-substrát (ES).  

Najdôležitejšou formou transportu je aktívny transport. Takýmto spôsobom prechádza 

do bunky väčšina substrátov, napr. aminokyseliny, sacharidy, ióny. Hlavným znakom 

aktívneho transportu je schopnosť akumulovať určitý substrát proti koncentračnému 

gradientu. To je možné len za prívodu energie vo forme ATP. Týmto sa aktívny transport 

stáva závislým na energetickom metabolizme bunky. Pri aktívnom transporte majú veľký 

význam membránové enzýmy, a to permeázy a transferázy.  

Mikroorganizmy prijímajú živiny z prostredia celým povrchom tela a tiež celým 

povrchom tela vylučujú splodiny metabolizmu. Preto musia byť tieto látky rozpustné vo vode. 

Mikroorganizmy majú rôzne nároky na zdroje živín, ktoré zužitkujú ako stavebný materiál a 

tiež na získanie energie. Obidva tieto procesy nie je možné od seba oddeliť. Syntetické a 

analytické (rozkladné) procesy a tiež získavanie energie zahŕňame pod pojem metabolizmus, 

pričom výživa je jeho organickou súčasťou.  

Okrem zdroja energie musí výživné prostredie mikroorganizmov obsahovať využiteľné 

zdroje všetkých prvkov, ktoré sú súčasťou ich bunkovej hmoty. Mikroorganizmy majú 

najväčšie nároky na biogénne prvky C, N, P, S a O, H,  pričom:  

• C – je súčasťou protoplazmy a bunkových organel, je najdôležitejším prvkom živých 

sústav,  

• N – sa vyskytuje vo všetkých organizmoch ako súčasť bielkovín a nukleových kyselín,  
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• P – je súčasťou nukleotidov, fosfolipidov a nukleových kyselín, jeho zlúčeniny sú 

významným prenášačom energie,  

• S – je súčasťou bielkovín (sírnych aminokyselín, skupina –SH), enzýmov a 

koenzýmov,  

• O – je najrozšírenejší prvok živých sústav, zúčastňuje sa na oxidačných procesoch v 

bunkách,  pri ktorých sa uvoľňuje energia,  

• H – je súčasťou molekúl vody a súčasťou väčšiny organických látok.  

  

Druhú skupinu tvoria katióny:  

• K+ – je najdôležitejším vnútrobunkovým prvkom, zúčastňuje sa na udržiavaní 

osmotického tlaku, vplýva na kyslosť roztokov,  

• Na+ – sa uplatňuje pri regulačných mechanizmoch a tiež ako aktivátor enzýmov,  

• Mg2+ – aktivuje enzýmové reakcie, ovplyvňuje  metabolizmus,  

• Ca2+ – je súčasťou enzýmov,  ako súčasť bunkových membrán ovplyvňuje ich 

priepustnosť, vplýva na kyslosť roztokov,  

• Fe3+– je dôležitý pri syntéze niektorých enzýmov.  

  

Z mikroelementov Mn, Mo, Cu, Co a Zn – tvoria súčasť koenzýmov.  

  

5. 2. VÝZNAM ATP PRI PREMENE ENERGIE  

  

ATP je univerzálny prenášač chemickej energie medzi katabolickými a anabolickými 

reakciami v bunke. Je to špecifický nukleotid produkovaný oxidačnými procesmi v 

mitochondriách. Skladá sa z adenínu, ribózy a troch molekúl fosfátu (Obr. 31).   

 

Obrázok 31. Štruktúrny vzorec ATP (orig. P. Hanajík). 
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ATP je produkovaný každou bunkou vo všetkých organizmoch od baktérií až po 

človeka a energeticky podporuje všetky procesy prebiehajúce v bunkách. Stály zdroj ATP je 

taký nevyhnutný, že látka, ktorá atakuje ktorýkoľvek z proteínov zúčastňujúcich sa na tvorbe 

ATP, zabíja organizmus do niekoľkých minút. Energia prijímaných živín vrátane energie 

redukovaných anorganických zlúčenín, a tiež svetelná energia môže byť prevedená na ATP a 

v tejto forme dodaná biosyntézam. Z toho vyplýva, že ATP podmieňuje energetické 

spriahnutie medzi katabolizmom a syntetickými procesmi v bunke. Obe pyrofosfátové 

väzby medzi fosfátovými zvyškami ATP sú energeticky bohaté (makroergické), ich 

hydrolýzou sa uvoľní veľké množstvo energie. Premenou ATP na ADP (adenozíndifosfát) sa 

uvoľní 31 J.mol-1 a pri regenerácii ATP sa táto energia opäť viaže.   

Poznáme tri hlavné spôsoby vzniku ATP, pri ktorých ide vždy o spriahnutie medzi 

chemickými procesmi uvoľňujúcimi energiu a fosforyláciu ADP na ATP:  

a) substrátová fosforylácia – chemickou premenou organickej látky vzniká medziprodukt s 

vysokou hodnotou voľnej energie (napr. enolfosfát), z ktorých prenosom fosfátového 

zvyšku na ADP vzniká ATP,  

b) oxidačná fosforylácia (alebo fosforylácia dýchacieho reťazca) – metabolická dráha, 

ktorá využíva energiu uvoľnenú pri oxidácii živín v bunke na tvorbu ATP. Pri oxidačnej 

fosforylácii dochádza k presunu elektrónov z elektrón donorov na elektrón akceptory pri 

redoxných reakciách. Tieto reakcie uvoľňujú energiu, ktorá sa využije na produkciu ATP. 

U eukaryotických organizmov sú redoxné reakcie sprostredkované proteínovými 

komplexami v mitochondriách a u prokaryotických organizmov sa tieto komplexy 

nachádzajú na vnútornej bunkovej membráne.  

c) fotofosforylácia – pri fotosyntéze sa svetelná energia mení na elektromagnetickú a 

uskladňuje sa v ATP.  

  

5. 3.  ENZÝMY  

  

Metabolizmus mikroorganizmov je založený na obrovskom množstve biochemických 

reakcií. Tieto prebiehajú v prostredí s relatívne nízkou koncentráciou reaktantov, pri nízkych 

teplotách, normálnom tlaku a približne pri neutrálnom pH. V takýchto podmienkach by 

reakcie bez prítomnosti enzýmov nemohli vôbec prebiehať, preto sa enzýmy označujú aj ako 

biokatalyzátory.   

Základné vlastnosti enzýmov sú:  



114  

  

• znižovaním aktivačnej energie urýchľujú priebeh chemických reakcií,  

• zúčastňujú sa chemických reakcií, ale po ich skončení zostávajú v nezmenenom stave,  

• sú špecifické pre daný typ reakcie,  

• pôsobia iba v mieste aktívneho centra, nie celým povrchom,  

• okrem urýchľovania reakcií ich aj regulujú.  

Enzýmy sú proteíny, ktoré môžu byť jednoduché alebo môžu obsahovať aj 

nebielkovinovú časť. Bielkovinová časť sa nazýva apoenzým, nebielkovinovou časťou môže 

byť kofaktor, ktorý je anorganický a nízkomolekulový (napr. Zn2+, Mg2+ ), koenzým – 

organická molekula (napr. NAD, vitamíny). Tento je s molekulou daného enzýmu spojený iba 

prechodne, navzájom pôsobia na seba len slabými medzimolekulovými silami, resp. stačí aby, 

boli spolu s enzýmom prítomné v reakčnom prostredí. Prostetická skupina – koenzým, ktorý 

je s apoenzýmom po celý čas viazaný pevnou kovalentnou väzbou.  

  

 Mechanizmus enzýmových reakcií  

Za neprítomnosti enzýmu vyžaduje priebeh reakcie veľkú spotrebu energie. Bunka 

nedokáže zásobiť reakciu takouto energiou, a tak využíva enzýmy, ktoré výrazne túto 

aktivačnú energiu (ΔG) znižujú (Obr. 32).   

 

Obrázok 32. Znázornenie enzymatickej reakcie vo vzťahu ku aktivačnej energii. Total energy – 

celková energia, reactant – reaktant, normal activation energy – aktivačná energia bez enzýmu, product 

– produkt, uncatalyzed reaction pathway – nekatalyzovaná reakcia, enzyme – enzým, activation energy 

lowered by enzyme – aktivačná energia znížená enzýmom, enzyme-catalyzed reaction pathway – 

enzýmom katalyzovaná reakcia (Nature education, 2010 

https://www.nature.com/scitable/topicpage/cell-energy-and-cell-functions-14024533/). 

 

https://www.nature.com/scitable/topicpage/cell-energy-and-cell-functions-14024533/


115  

  

Pri biokatalyzovanej reakcii reaguje enzým (E) so substrátom (S) vytvorí komplex 

enzým-substrát (ES). Po jeho aktivácii sa tento komplex zmení na komplex enzým-produkt 

(EP) a až na konci reakcie sa z enzýmu uvoľní produkt (P) (Obr. 33).   

        

(E) + (S) ↔ (ES) ↔ (EP) ↔ (P) 

   

 

 

Obrázok 33. Schematické znázornenie enzymatickej reakcie vo vzťahu ku substrátu a produktom. 

Substrate – substrát, active site – aktívne centrum, enzyme changes shape slightly as substrate binds – 

pri naväzovaní substrátu sa tvar enzýmu deformuje, products – produkty, substrate entering active site 

of enzyme – naväzovanie substrátu na aktívne centrum substrátu, enzyme/substrate complex – 

enzým/substrát komplex, enzyme/products complex – enzým produkt komplex, products leaving 

active site of enzyme – produkty uvoľňujúce sa z aktívneho centra enzýmu (Rice university, 1999-

2022 https://nature.com/scitable/topicpage/cell-energy-and-cell-functions-14024533/).  

 

 

Enzým nereaguje so substrátom celým povrchom, substrát sa viaže na aktívne centrum. 

Je to miesto, kde sú vytvorené vhodné väzbové a priestorové podmienky na naviazanie 

substrátu. Molekula substrátu má určité charakteristické skupiny, ktoré sú komplementárne so 

štruktúrou aktívneho centra.       

 

Rýchlosť enzýmovej reakcie  

 Pre väčšinu faktorov ovplyvňujúcich rýchlosť enzýmovej reakcie platia určité optimálne 

hodnoty, resp. podmienky, pri ktorých reakcia prebieha najrýchlejšie. Rýchlosť enzýmovej 

reakcie ovplyvňujú tieto faktory:  

• koncentrácia substrátu,  

• koncentrácia enzýmu,  

https://nature.com/scitable/topicpage/cell-energy-and-cell-functions-14024533/
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• teplota prostredia,  

• pH prostredia,  

• vplyv aktivátorov, 

• vplyv inhibítorov.  

 

Koncentrácia substrátu – rýchlosť enzýmovej reakcie je ovplyvňovaná kinetickými 

zákonmi ako akákoľvek iná reakcia. Ak je koncentrácia enzýmu konštantná, rýchlosť 

enzýmovej reakcie bude priamo úmerná koncentrácii substrátu. Táto závislosť bude lineárna 

až pokiaľ nebude obsadená väčšina aktívnych miest molekúl enzýmu, teda kým koncentrácia 

substrátu nedosiahne saturačný bod. Ďalšie zvyšovanie koncentrácie substrátu už rýchlosť 

reakcie neovplyvní, pretože už nie sú k dispozícii voľné aktívne centrá na molekulách 

enzýmu.  

 

Koncentrácia enzýmu – pri výraznom nadbytku substrátu bude rýchlosť enzýmovej 

reakcie lineárna v závislosti od zvyšovania koncentrácie enzýmu. Lineárny nárast reakčnej 

rýchlosti bude však platiť iba na začiatku reakcie. Ak koncentrácia substrátu  v reakčnej zmesi 

klesne, dôjde k vytváraniu rovnovážneho stavu.  

 

Teplota prostredia – zvyšovanie teploty spočiatku urýchľuje enzýmovú reakciu. 

Molekuly substrátu majú s narastajúcou teplotou väčšiu energiu, a teda aj väčšiu pohyblivosť, 

čím sa zvyšuje pravdepodobnosť zrážky substrátu s aktívnymi centrami enzýmu. Enzýmy sú 

však bielkoviny, a teda pri vyšších teplotách denaturujú. To znamená, že zahrievaním reakčnej 

zmesi sa bude rýchlosť enzýmovej reakcie zvyšovať, ale po dosiahnutí kritického bodu 

(denaturácia väčšiny bielkovín nastáva pri 40 ˚C – 60 ˚C) rýchlosť reakcie výrazne klesne a 

napokon sa zastaví v dôsledku úplnej denaturácie enzýmu. Vplyv teploty je typickým 

faktorom, ktorým sa od seba odlišujú anorganické katalyzátory a biokatalyzátory, t. j. enzýmy. 

Pre anorganické katalyzátory vo všeobecnosti platí, že so zvyšovaním teploty rastie priamo 

úmerne rýchlosť chemickej reakcie, zatiaľ čo pre enzýmy to tak nie je.  

 

pH prostredia – optimálna hodnota pH pre väčšinu enzýmov je od 6,0 do 8,0. 

Extrémne hodnoty pH, či už kyslé alebo zásadité, vedú taktiež k ich denaturácii ako pôsobenie 

vysokých teplôt. Aktívne miesto enzýmu, ako aj komplementárna časť substrátu k aktívnemu 

centru, obsahuje charakteristické skupiny, ktorých stupeň disociácie (napr. COOH na COO- a 
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pod.) závisí práve od pH prostredia. Ak sa zmení pH, zároveň sa zmení aj tento stupeň, čo 

následne ovplyvňuje schopnosť naviazania substrátu na enzým, prípadne sa môže meniť aj 

konformácia enzýmu.  

 

Vplyv aktivátorov – aktivácia, teda zvýšenie činnosti enzýmov, priebeh viacerými 

spôsobmi:  

• Premenou neaktívnej formy enzýmu (proenzýmu), a to odštiepením časti molekuly 

proenzýmu. Zvyčajne ide o odštiepenie časti polypeptidového reťazca s nízkou 

molekulovou hmotnosťou, čím sa uvoľní prístup substrátu k aktívnemu miestu 

enzýmu.  

• Chemická modifikácia (napr. fosforylovaním) alebo pôsobením katiónov kovu (napr. 

Zn2+, Mg2+). Enzým s kovom môže vytvoriť komplex, alebo sa len zúčastňuje reakcie 

enzýmu, alebo sa môže naviazať na substrát.  

• Alosterická aktivácia enzýmu – aktivátor sa naviaže na enzým mimo aktívneho 

centra (na alosterické miesto), čím sa nepriamo vytvoria vhodné podmienky na 

naviazanie substrátu na aktívne miesto enzýmu (Obr. 34).  

 

 

Obrázok 34. Alosterická aktivácia a alosterická inhibícia enzýmu. Enzyme – enzým, active site – 

aktívne centrum, alosteric site – alosterické centrum, inhibitor – inhibítor, substrate – substrát, altered 

active site – zdeformované aktívne centrum, activator – aktivátor  

©1999-2022, Rice University. Except where otherwise noted, textbooks on this site are licensed under 

a Creative Commons Attribution 4.0 International License.   
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Vplyv inhibítorov  

Inhibítory sú látky, ktoré spôsobujú zníženie rýchlosti enzýmovej reakcie, resp. ju úplne 

zastavujú. Inhibícia môže byť vratná, ak po odstránení inhibítora enzým obnoví svoju aktivitu, 

alebo nevratná, ak inhibítor spôsobí trvalú zmenu enzýmu a jeho aktivita sa už neobnoví (Obr. 

72). Inhibíciu bunkových enzýmových reakcií v praxi spôsobujú jedy, ktoré vedú k 

spomaleniu, narušeniu alebo zastaveniu biochemických dejov v bunke, čo spôsobí dočasné 

narušenie alebo stratu funkcie bunky, či jej odumretie.  

  

Typy inhibície:  

• Kompetitívna (konkurenčná) inhibícia, kedy si inhibítor a substrát navzájom 

konkurujú pri naviazaní na aktívne centrum enzýmu. Enzým je pritom úplne 

špecifický pre obe tieto látky, čo znamená, že inhibítor a substrát musia mať podobnú 

štruktúru. Tento typ inhibície je vratný, pretože nadbytkom substrátu dokážeme 

inhibíciu odstrániť (Obr. 35 A).  

• Nekompetitívna inhibícia - nedá sa odstrániť nadbytkom substrátu. Inhibítor sa 

naviaže na aktívne centrum enzýmu a vytvorí sa neaktívny komplex enzým-inhibítor 

(Obr. 35 B).  

  

 
  

Obrázok 35. A – kompetitívna B – nekompetitívna inhibícia (orig. P. Hanjík) 

  

         Účinok enzýmov veľmi často závisí od koenzýmov. Väčšinou sú to deriváty 

prírodných látok. Podľa účinku ich rozdeľujeme do štyroch veľkých skupín:  
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1. koenzýmy pre oxidoredukciu (napr. NAD, NADP, flavíny, disulfidy, cytochrómy, 

chinóny),  

2. koenzýmy s funkciou prenosu (napr. koenzým A, biotín),  

3. nukleotidy bohaté na energiu (napr. ATP, GTP, UTP),  

4. ostatné koenzýmy (napr. N-acetylglutamát).  

 

Rozdelenie enzýmov podľa miesta pôsobenia:  

a) Exoenzýmy, ktoré sú uvoľňované bunkou do prostredia, ich úloha je najmä pri 

štiepení veľkých molekúl, ako sú bielkoviny, polysacharidy, tuky a pod. na 

jednoduchšie, rozpustné látky (sem patria napr. hydrolázy, viď ďalej). Pri týchto 

reakciách sa uvoľňuje len malé množstvo energie v podobe tepla.  

b) Endoenzýmy, ktoré sú viazané v bunke. Ich úloha spočíva v premenách alebo štiepení 

látok, ktoré bunka prijala. Pritom sa uvoľňuje veľké množstvo energie, z ktorej je 

väčšina zadržaná v bunke v makroergických väzbách a využitá je pri syntetických 

procesoch prebiehajúcich v bunke. Len menšia časť energie uniká v podobe tepla.  

  

Rozdelenie na exoenzýmy a endoenzýmy nie je úplne striktné, pretože aj typické 

exoenzýmy sú vždy zároveň vo vnútri bunky, kde sa spolu s endoenzýmami zúčastňujú na 

metabolizme. Naopak, endoenzýmy sa pri autolýze buniek uvoľňujú do prostredia. Enzýmy 

pôsobia v živej bunke komplexne, t. j. v bunke je súčasne celý systém enzýmov, aj keď 

jednotlivé reakcie sú priestorovo oddelené, čo je dané lokalizáciou enzýmov v bunke. Sú 

sústredené na určitých miestach, v určitých bunkových štruktúrach (napr. v mitochondriách, 

bunkových stenách) alebo sú v koloidnom stave v cytoplazme.  

  

Rozdelenie enzýmov na základe účinku a mechanizmu účinku,  kde sú katalyzované 

reakcie  znázornené schematicky:  

  

Oxidoreduktázy – katalyzujú oxidoredukčné procesy.   

  

 

Transferázy – katalyzujú prenos skupín (C1-skupiny, aldehydové alebo keto-zvyšky, acylové 

zvyšky, glykozylové zvyšky, alkylové zvyšky, zvyšky obsahujúce N, P, S).   

  



120  

  

Hydrolázy – katalyzujú hydrolytické štiepenie esterov, glykozidov, peptidov, C-N väzieb, 

okrem peptidov, C-C, P-N, S-N, C-P väzieb.   

  

 

Lyázy – katalyzujú nehydrolytické štiepenie C-C, C-O, C-N, C-S a P-O lyázy.  

  

  

Izomerázy – katalyzujú izomerizáciu racemázy, intramolekulárne transferázy, cis-trans -  

izomerázy.  

  

  

Ligázy (syntetázy) – katalyzujú spojenie dvoch substrátov pri súčasnej spotrebe ATP (ligázy 

tvoriace C-O, C-S, C-N, C-C, fosfátesterové väzby).  

  

  

 

5. 4. KATABOLIZMUS  

  

Energia potrebná na biosyntetické reakcie a na ďalšie deje, napr. na zachovanie integrity 

bunky, sa získava buď z fotosyntetických mechanizmov alebo katabolickými reakciami, z 

ktorých sa uvoľňuje veľké množstvo energie (Obr. 36).  

 

      

Obrázok 36. Princíp katabolickej reakcie, kde sa zložitejší reaktant rozkladá na jednoduchšie 

produkty, proces je zároveň sprevádzaný uvoľňovaním energie (orig. P. Hanajík). 
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Ak ide o oxidačno-redukčné reakcie, mechanizmus prenosu energie je pomerne 

jednoduchý. Oxidácia katabolitu zapríčiňuje redukciu biosyntetického medziproduktu a 

prenos redukčných ekvivalentov zabezpečuje vhodný prenášač – redukčný ekvivalent (napr. 

NADH2 alebo NADPH2). Iným prípadom je prenos energie medzi katabolickou dráhou a 

biosyntetickou dráhou sprevádzaný syntézou a hydrolýzou ATP.  

Polyméry organických zlúčenín sa najprv rozkladajú na monoméry, napr. bielkoviny na 

aminokyseliny, polysacharidy na jednoduché sacharidy, tuky na mastné kyseliny a glycerol. 

Zisk využiteľnej energie v tejto etape je prakticky nulový. V ďalšej etape sa monoméry 

rozkladajú na úplne jednoduché jednotky, napr. na acetylCoA. Jeho oxidáciou vodík 

prechádza dýchacím reťazcom až na kyslík a vzniká voda. Súčasne sa uvoľňuje veľké 

množstvo energie uskladňujúcej sa  v ATP. Redukovaný NADH2, okrem prenášania vodíka 

do dýchacieho reťazca bunka využíva aj na redukciu pri biosyntetických procesoch za 

súčasnej spotreby ATP.  

  

Premeny sacharidov  

So sacharidmi sa stretávame pri všetkých mikroorganizmoch, okrem vírusov. 

Najvýznamnejším monosacharidom v intermediárnej premene látok všetkých organizmov je 

glukóza. Z hľadiska získavania energie v bunke má dokonca určitý monopol medzi 

sacharidmi, pretože prakticky všetky procesy poskytujúce energiu (v rámci premien 

sacharidov) vychádzajú z glukózy alebo glukózy-6-fosfátu. Všetky ostatné monosacharidy sa 

pred energetickým metabolizmom premieňajú na glukózu.  

  

Glykolýza  

Rozklad glukózy sa zakladá na postupnom štiepení uhlíkovej kostry a na oxidácii 

medziproduktov buď na oxid uhličitý a vodu (dýchanie), alebo sa zastavuje na úrovni 

energeticky ešte bohatého medziproduktu (kvasenie). Začiatočný úsek premeny glukózy po 

vytvorenie pyruvátu (kys. pyrohroznovej) je spoločný pre všetky organizmy a nazývame ho 

glykolýza alebo podľa jej objaviteľov Embden-Meyerhofova dráha.   

  

C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 P → 2 (CH3(C=O)COOH) + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+                                                                   

kys. pyrohroznová 
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 Pri mikroorganizmoch sa vyskytujú ešte dve dráhy, a to Entner-Doudoroffova dráha 

končiaca tiež pyruvátom a Horeckerova dráha, pri ktorej je produktom pentózafosfát. Proces 

glykolýzy (Embden - Meyerhofova dráha) (Obr. 37)  

 

 

 
 
Obrázok 37. Glykolýza. V prvej časti, ktorá vyžaduje dodanie energie sa spotrebúvajú dve molekuly 

ATP na substrátovú fosforyláciu, pri ktorej vznikajú dve troj-karbónové molekuly. V druhej časti 

prebieha fosforylácia bez potreby dodania ATP (krok 6) a vznikajú dve NADH a štyri ATP molekuly 

na jednu molekulu glukózy. Biology 2e by OpenStax Biology 2nd Edition is licensed under a Creative 

Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted. (You are free to: Share 

– copy and redistribute the material in any medium or format adapt – remix, transform, and build upon 

the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long 

as you follow the license terms.) (https://creativecommons.org./licenses/by/4.0/). 

 

   

Glykolýza – energiu vyžadujúca časť   

1. Prvý krok glykolýzy je katalyzovaný hexokinázou, enzýmom so širokošpecifickosťou, 

ktorý katalyzuje fosforyláciu 6 – uhlíkových cukrov. Hexokináza fosforiluje  glukózu 

pri využití ATP ako zdroja fosfátu pričom vzniká glukóza 6-fosfát, čo je reaktívnejšia 

forma glukózy.  

2. V druhom kroku glykolýzy enzým izomeráza premieňa glukóza-6-fosfát na jeden z jej 

izomérov fruktóza-6-fosfát.  
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3. V treťom kroku dochádza k fosforylácii fruktóza-6-fosfátu, katalyzovaného enzýmom 

fosfofruktokinázou. Druhá molekula ATP poskytuje vysoko energický fosfát fruktóza-

6-fosfátu a vzniká fruktóza-6-bifosfát. Pri tejto reakcii fosfofruktokináza je rýchlosť 

limitujúci enzým. Je viac aktívny ak je koncentrácia ADP vyššia a je menej aktívny ak 

je množstvo ADP nižšie a koncentrácia ATP vyššia. Ak je teda v systéme vysoké 

množstvo ATP tak táto reakcia spomaľuje. 

4. Dodaný vysokoenergický fosfát ďalej destabilizuje fruktóza-1,6-bifosfát. Enzým 

aldoláza štiepi 1,6-bifosfát na dva trojuhlíkové izoméry: dihydroxyacetón-fosfát 

a glyceraldehyd-3-fosfát. 

5. V piatom kroku izomeráza premieňa dihydroxyacetón-fosfát na jeho izomér, 

glyceraldehyd-3-fosfát. Následne táto metabolická dráha pokračuje s dvomi 

molekulami izoméru. Do tohto momentu je dodaná celková energia dvoch molekúl 

ATP. 

Glykolýza – energiu produkujúca časť 

6. V šiestom kroku dochádza k oxidácii cukru (glyceraldehyd-3-fosfát), extrahujú sa 

vysoko-energické elektróny, ktoré sa nadväzujú na NAD+ čo je elektrónový nosič, 

pričom vzniká NADH. Následne je cukor fosforylovaný pridaním druhej fosfátovej 

skupiny pričom vzniká 1,3-bisfosfoglycerát. Naviazanie druhej fosfátovej skupiny 

nevyžaduje ďalšiu ATP molekulu. V tejto časti je opäť potenciálny limitujúci faktor 

pre túto biochemickú dráhu. Pokračovanie reakcie závisí od dostupnosti oxidovanej 

formy elektrónového nosiča NAD+. Dostupnosť NADH musí byť neustále oxidované 

naspäť na NAD+ aby mohol tento krok prebiehať. Ak je nedostatok NAD+ tak sa 

glykolýza spomalí alebo zastaví. Ak je v systéme prítomný kyslík, tak NADH sa 

oxiduje rýchlo aj keď nepriamo a vysoko-energické elektróny uvoľnené z vodíka 

v rámci tohto procesu budú využité na produkciu ATP. V prostredí bez kyslíka môže 

zabezpečovať oxidáciu NADH na NAD+ alternatívna metabolická dráha – fermentácia.  

7. V siedmom kroku fosfoglycerátkináza katalyzuje reakciu kde 1,3-bisfosfoglycerát 

dodáva vysoko-energický fosfát pre ADP čím sa formuje molekula ATP, čo je 

príkladom substrátovej fosforylácie. Uhlíková skupina na 1,3-bysfosfátglyceráte je 

oxidovaná na karboxylovú  skupinu a vzniká 3-fosfoglycerát. 

8. V treťom kroku sa zostávajúca fosfátová skupina v 3-fosfátglyceráte presúva z tretieho 

uhlíka na druhý pričom sa vzniká 2-fosfoglycerát čo je izomér 3-fosfoglycerátu. Túto 

reakciu katalyzuje enzým mutáza (izomeráza). 
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9. Deviaty krok katalyzuje enzým enoláza. Pôsobením tohto enzýmu 2-fosfoglycerát 

stráca vodu zo svojej štruktúry, čo je príklad reakcie dehydratácie. Vzniká dvojitá 

väzba, ktorá zvyšuje potenciálnu energiu na zostávajúcej fosfátovej väzbe a produkuje 

fosfofenolpyruvát PEP. 

10. Posledný krok glykolýzy je katalyzovaný enzýmom pyruvátkinázou a vyúsťuje do 

produkcie druhej ATP molekuly substrátovou fosforyláciou, a tiež pyruvátu.  

Kvasenie (anaeróbny rozklad sacharidov)  

Jedným zo základných typov energetického metabolizmu mikroorganizmov je kvasenie 

(fermentácia). Definujeme ho ako metabolický proces uvoľňujúci energiu, v ktorom sú 

organické zlúčeniny donormi elektrónov a iné organické zlúčeniny sú akceptormi elektrónov. 

Zlúčeniny, ktoré zabezpečujú tieto dve funkcie, sú obyčajne dva rozdielne metabolity 

vznikajúce z nejakého skvasiteľného substrátu (napr. z cukru). Základnými substrátmi pre 

rôzne kvasenia sú sacharidy (cukry, glycidy). Niektoré baktérie však môžu skvasovať aj iné 

organické zlúčeniny, napr. aminokyseliny, organické kyseliny, puríny a pyrimidíny.  

Dôležitou charakteristikou všetkých kvasení je skutočnosť, že môžu prebiehať v striktne 

anaeróbnych podmienkach, teda bez prístupu molekulového atmosférického kyslíka. Preto aj 

mnohé organizmy, ktoré uskutočňujú kvasenie, sú striktne anaeróbne. Iné sú však fakultatívne 

anaeróbne, to znamená, že môžu existovať aj bez prítomnosti, aj v prítomnosti vzdušného 

kyslíka. Fakultatívne anaeróbne organizmy, ktoré uskutočňujú kvasenie, obyčajne menia svoj 

energetický metabolizmus po vystavení prítomnosti vzdušného kyslíka, a to v tom zmysle, že 

prítomnosť molekulového kyslíka indukuje zmenu metabolizmu z kvasenia na dýchanie. 

Výnimkou je skupina mliečnych baktérií, ktoré sú fakultatívne anaeróbne a pokračujú v 

kvasení aj po vystavení účinkom kyslíka.    

Pri anaeróbnom rozklade  sacharidov je hlavnou dráhou degradácie postupná 

dehydrogenácia (oxidácia) substrátov, resp. medziproduktov ich rozkladu. Akceptorom  

vodíka  je NAD, ktorý sa redukuje na NADH2. V anaeróbnych podmienkach sú akceptormi 

vodíka organické látky, ktoré vznikajú v priebehu rozkladu substrátov. Univerzálnym 

substrátom pre všetky mikroorganizmy spôsobujúce kvasenie  je glukóza. Aj pri kvaseniach je 

najdôležitejším medziproduktom kyselina pyrohroznová, ktorú väčšina mikroorganizmov 

tvorí Embden - Meyerhofovou dráhou.   

Výsledné produkty kvasenia sú v konečnom dôsledku výsledkami metabolizmu 

kyseliny pyrohroznovej, ktorá je s NADH2 viac alebo menej redukovaná. Výsledné produkty 

(etanol, kyselina mliečna, maslová, propiónová, metán a i.) sú potenciálne energeticky 
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využiteľné, ale bunka ich už nevie využiť a vylučuje ich do prostredia. Rozklad substrátov 

kvasením preto poskytuje menší energetický zisk pre mikroorganizmy ako dýchanie. ATP sa 

tvorí fosforyláciou na substrátovej úrovni.  

Počet produktov kvasenia je pomerne veľký a závisí od druhu zúčastneného 

mikroorganizmu a od jeho enzýmového vybavenia. Podľa koncových produktov sú 

pomenované aj typy kvasenia, napr. etanolové, mliečne, propiónové, maslové a iné.   

  

Dýchanie – aeróbny rozklad sacharidov   

Dýchanie (respirácia) je ďalším typom energetického metabolizmu, kde sa biochemická 

energia živín, ktoré bunka absorbovala, transformuje katabolickými procesmi na ATP. Je to 

metabolický proces uvoľňujúci energiu, v ktorom ako donory elektrónov vystupujú buď 

organické zlúčeniny, alebo redukované anorganické zlúčeniny a konečným akceptorom 

elektrónov je molekulový kyslík (aeróbne dýchanie). Táto definícia vystihuje všetky 

spôsoby metabolizmu dýchania s výnimkou dýchacieho procesu niektorých druhov baktérií, 

ktoré využívajú anaeróbne dýchanie, pri ktorom konečným akceptorom elektrónov nie je 

atmosférický kyslík, ale kyslík z oxidovanej anorganickej zlúčeniny (dusičnan, síran, 

uhličitan). Pri dýchaní sa substrát v porovnaní s kvasením oxiduje až na CO2, čím dochádza k 

uvoľňovaniu podstatne väčšieho množstva energie. Pri úplnej oxidácii jedného mólu glukózy 

sa uvoľňuje 2880 kJ, kdežto pri procese kvasenia jedného mólu glukózy dochádza k 

uvoľneniu približne iba jednej desatiny tejto energie. Pri dýchaní sa biochemická energia, 

podobne ako pri kvasení, transformuje do molekúl ATP (Obr. 38).  

Fosforylácia na úrovni substrátu, ktorá sa uplatňuje pri kvasení, prebieha aj pri dýchaní. 

Omnoho väčšie množstvo ATP však pri dýchaní vzniká oxidačnou fosforyláciou naviazanou 

na mechanizmus prenosu elektrónov – dýchací reťazec.    
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Obrázok 38. Metabolizmus bunky, Krebsov cyklus, oxidatívna foforilácia. Glucose – glukóza, 

glycolysis – glykolýza, pyruvate – pyruvát, acetyl CoA – acetyl koenzym A, citric adic cycle – 

Krebsov cyklus, oxidative phosphorylation – oxidatívna fosforylácia (Nature education, 2010. 

https://www.nature.com/scitable/topicpage/cell-energy-and-cell-functions-14024533/). 

  

  

Na základe spôsobu dýchania rozdeľujeme mikroorganizmy na:  

• Aeróbne – konečný akceptor elektrónov je molekulový kyslík.  

• Fakultatívne anaeróbne – primárne aeróbne, dokážu však prežiť aj v podmienkach 

bez kyslíka, kde získavajú energiu kvasením alebo anaeróbnym dýchaním.  

• Anaeróbne – konečný akceptor elektrónov nie je molekulový kyslík, ale sírany a 

dusičnany, metán, ióny kovov. Anaeróbne organizmy nedokážu využívať aeróbne 

dýchanie ako alternatívny spôsob pre transformovanie biochemickej energie.   

 

Pri dýchaní dochádza katabolickými procesmi k rozkladu organických látok a vzniku 

ATP ako koncového produktu dýchania (Obr. 39).  

 

Obrázok 39. Schematické znázornenie bunkového dýchania, kde je základný zdroj energie glukóza 

(orig. P. Hanajík). 
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Hlavnou východiskovou zlúčeninou je glukóza a proces dýchania v tom prípade 

všeobecne opisuje chemická rovnica:   

  

C6H12O6 (aq) + 6 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 6 H2O (l) + teplo  

  

Prevažná časť bunkového dýchania prebieha v mitochondriách (výnimku tvorí najmä 

glykolýza, ktorá prebieha v cytosole). Glykolýzou vzniká pyruvát (kyselina pyrohroznová) 

(Obr. 40), ktorý s mastnými kyselinami predstavuje východiskové látky pre ďalšie reakcie. 

Obe látky v mitochondriálnom matrixe prechádzajú reakciami, pri ktorých vzniká 

acetylkoenzým A (pyruvát prechádza dekarboxyláciou, mastné kyseliny beta-oxidáciou).   

 

 

 

Obrázok 40. Dekarboxylácia pyruvátu (kyseliny pyrohroznovej) (orig. P. Hanajík). 

  

 

Acetylkoenzým A (acetyl-CoA) následne vstupuje do Krebsovho cyklu nazývaného aj 

cyklus trikarboxylových kyselín alebo cyklus kyseliny citrónovej (Obr. 41).  

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunkov%C3%A9_d%C3%BDchanie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunkov%C3%A9_d%C3%BDchanie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Glykol%C3%BDza
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Cytosol&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Cytosol&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Cytosol&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetylkoenz%C3%BDm_A&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetylkoenz%C3%BDm_A&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Dekarboxyl%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Beta-oxid%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Beta-oxid%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Beta-oxid%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Beta-oxid%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krebsov_cyklus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krebsov_cyklus
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Obrázok 41. Krebsov cyklus – nefunguje výlučne kvôli terminálnej oxidácii, a tým na získavanie 

energie. Niektoré jeho medziprodukty majú veľmi dôležité biosyntetické poslanie, keďže sú 

prekurzormi pre syntézu aminokyselín a iných bunkových zlúčenín. V anaeróbnych podmienkach sa 

dostáva cyklus do stavu pokoja (http://www.coenzyme-a.com/krebs.html). 

 

V procese usporiadaných reakcií tu dochádza k jeho oxidácii. Cyklus sa začína 

kondenzáciou acetylCoA s oxálacetátom, vzniká citrát, ktorý sa postupne premieňa na 

oxalacetát. Počas jedného cyklu  dochádza k úplnej oxidácii ekvivalentu jednej molekuly 

acetyl-CoA a regeneruje sa jedna molekula oxalacetátu, čím sa cyklus uzatvára a následne 

oxalacetát môže opäť reagovať s acetyl-CoA.   

V reakciách počas jedného Krebsovho cyklu sa redukujú koenzýmy NAD+ na NADH a 

FAD na FADH2. Tieto redukované koenzýmy (oxidovateľné substráty) poskytujú elektróny a 

vodíkové katióny dýchaciemu reťazcu, ktorý prebieha v membráne mitochondrie. Sústava 

piatich bunkových štruktúr (prenášačov) vo vnútornej stene membrány mitochondrie medzi 

sebou transportuje elektróny pri súčasnom vypudzovaní vodíkových katiónov do 

medzimembránového priestoru mitochondrie, čím vzniká vodíkový gradient medzi vnútorným 

matrixom mitochondrie a jej medzimembránovým priestorom. Vplyvom tohto gradientu majú 

vodíkové katióny tendenciu opätovne vstupovať do mitochondrie. Do vnútorného prostredia 

http://www.coenzyme-a.com/krebs.html
http://www.coenzyme-a.com/krebs.html
http://www.coenzyme-a.com/krebs.html
http://www.coenzyme-a.com/krebs.html
http://www.coenzyme-a.com/krebs.html
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Flav%C3%ADn_aden%C3%ADn_dinukleotid&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Flav%C3%ADn_aden%C3%ADn_dinukleotid&action=edit&redlink=1
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mitochondrie sa dostávajú špeciálnym proteínovým prenášačom ATP-syntázou, ktorá 

mechanickú energiu vstupujúcich vodíkových katiónov využíva na syntézu ATP. Elektróny, 

ktoré sa odnímajú oxidovateľnému substrátu, sa cez sústavu prenášačov napokon dostávajú k 

anorganickému akceptoru elektrónov (kyslíku, pričom vzniká voda) (Obr. 42).  

  

 

  

Obrázok 42. Elektrochemický protónový gradient, syntéza ATP. Outer membrane – vonkajšia 

membrána, inner membrane – vnútorná membrána, mitochondriom – mitochondria (Nature education 

2010. https://www.nature.com/scitable/topicpage/mitochondria-14053590/). 

  

 

Prenos elektrónov v dýchacom reťazci eukaryotických organizmov zabezpečujú 3 rôzne 

typy molekúl: enzýmy flavoproteín a cytochróm a bielkovinové prenášače malej 

molekulovej hmotnosti. Pri prokaryotických organizmoch je tento prenos zabezpečovaný 

množstvom rôznych enzýmov.  

ATP v Krebsovom cykle nevzniká priamo, ale účinkom vysoko energeticky 

redukovaných zlúčenín (FADH2 a NADH), ktoré umožňujú vznik ATP v elektrónovom 

reťazci a oxidatívnej fosforylácii. Celkovo vznikne pri bunkovom dýchaní z jednej molekuly 

glukózy 36 molekúl ATP, 34 oxidatívnou fosforyláciou účinkom FADH2 a NADH a 2 

molekuly vznikajú glykolýzou (Obr. 43).   
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Obrázok 43. Sumarizácia vzniku molekúl ATP v bunkovom dýchaní z jednej molekuly glukózy (* 1 

molekula NADH umožňuje vznik 3 molekúl ATP, avšak na transport 2 molekúl NADH vzniknutých 

pri glykolýze do mitochondrie sa spotrebujú dve molekuly ATP, preto je čistý zisk nie 6, ale len 4 

molekuly ATP) (orig. P. Hanajík). 

 

  

Neúplné oxidácie organických zlúčenín  

Pri dýchaní  mikroorganizmov sa uhlík organických substrátov zvyčajne mení na 

asimilačné produkty a na CO2. Poznáme však aj prípady, kde je oxidácia organického 

substrátu neúplná a končí sa hromadením čiastočne oxidovaných produktov. Obyčajne to 

súvisí s abnormálnymi fyziologickými podmienkami zapríčinenými napr. veľkou 

koncentráciou substrátu, obmedzeným prívodom kyslíka alebo nepriaznivým pH. Niektoré 

mikroskopické vláknité huby takto vylučujú veľké množstvá medziproduktov citrátového 

cyklu (kyselinu citrónovú, α-oxoglutarovú, fumarovú). Osobitnú tendenciu na neúplnú 

oxidáciu organických substrátov medzi aeróbnymi baktériami majú octové baktérie.  

  

Oxidácia redukovaných anorganických zlúčenín  

Veľa baktérií získava energiu potrebnú na rast a rozmnožovanie oxidáciou 

redukovaných anorganických zlúčenín. Anorganické látky ako napr. amoniak, nitrit, 

sírovodík, tiosulfát, elementárna síra, vodík a iné sa pri oxidácii stávajú donormi vodíkov pre 

dýchací reťazec a pre redukciu NAD a NADH2. Oxidácia redukovaných anorganických 

zlúčenín sa uskutočňuje systémom dýchacieho reťazca v cytoplazmatickej membráne.    

Baktérie, ktoré získavajú energiu touto chemolitotrofnou cestou (napr. nitrifikačné, 

sírne, železité a vodíkové baktérie), sú väčšinou autotrofné, t. j. zdrojom uhlíka na stavbu 

Glykolýza

4 ATP vznik  2 ATP spotrebované    ATP

2 NADH x 2    ATP 

Dekarboxyláciapyruvátu

1 NADH x 2 pyruváty   2 NADH x 3    ATP

Krebsov cyklus

1 NADH x 2 pyruváty   6 NADH x 3     ATP

1 GTP x 2 pyruváty   2 GTP   ATP

1 FADH2 x 2 pyruváty   2 FADH2 x 2    ATP

Celkovo:                            ATP
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bunkových substancií je CO2. Redukcia CO2 a jeho postupná premena na látky typu glukózy 

sa uskutočňuje v slede reakcií, ktoré voláme Calvinov cyklus.   

  

5. 5. ANABOLIZMUS  

    

Zo základných živín, ktoré má mikrobiálna bunka k dispozícii, sa syntetizujú všetky jej 

organické komponenty, či už nízkomolekulové, alebo makromolekulové, a tým sa 

zabezpečuje rast bunky. Tieto syntézy prebiehajú postupne ako série jednoduchých reakcií, 

ktoré súborne tvoria príslušnú metabolickú dráhu. Keďže ide o dráhy, ktorými vznikajú 

komponenty potrebné na syntézu makromolekulových zložiek bunky, nazývame ich 

biosyntetické (anabolické) dráhy. Niekedy je však ťažko rozhodnúť, či je dráha anabolická 

alebo katabolická, takéto dráhy nazývame amfibolické. Biosyntetické dráhy syntetizujúce 

organické komponenty buniek sú nevyhnutné najmä pre rozmnožovanie, kedy dochádza 

prakticky k zdvojeniu bunky a jej organel.   

Väčšina organickej hmoty prítomná v bunke sa skladá z relatívne veľkých molekúl, 

ktoré patria do štyroch skupín: nukleové kyseliny, bielkoviny, polysacharidy a zložené lipidy. 

Tieto látky vznikajú postupne z organických prekurzorov menšej hmotnosti. Na výstavbe 

uvedených 4 typov bunkových zložiek sa zúčastňuje 60 až 70 typov rôznych 

nízkomolekulových organických zlúčenín. Okrem toho nachádzame v bunke asi 20  typov 

kofaktorov. Minimálny počet typov organických  nízkomolekulových látok, ktoré bunka musí 

syntetizovať svojimi metabolickými dráhami, sa odhaduje na 100 až 200. Všetky tieto 

zlúčeniny sa syntetizujú z podstatne menšieho počtu typov organických látok, ktoré v bunke 

tvoria metabolickú rezervu, sú to tzv. ústredné intermediárne metabolity bunky. 

Najdôležitejšími spomedzi nich sú fosforylované cukry a kyselina pyrohroznová, octová, 

oxáloctová, jantarová a α-oxoglutarová. Biosyntetických dráh je podstatne menej než 

produktov, a to z dôvodu, že väčšina týchto dráh je rozvetvená. To znamená, že v záverečnej 

fáze sa metabolická dráha vetví na niekoľko koncových kratších úsekov, takže vzniká viacero 

odlišných produktov. Príkladmi takýchto dráh sú biosyntéza aminokyselín, nukleotidov, 

porfyrínov, mastných kyselín a izoproteidových zlúčenín.  

Pre potreby biosyntézy dostáva bunka základný materiál v podobe živín (anorganických 

alebo organických) z vonkajšieho prostredia. Transport živín do bunky si vyžaduje obyčajne aj 

prísun energie v podobe ATP. Zo živín, ktoré bunka dostala zvonka si syntetizuje spomenuté 

nízkomolekulové látky. Mnohé z týchto syntetických reakcií tiež vyžadujú prísun energie 

(ATP), prípadne aj redukujúcej sily v podobe redukovaných pyridínových nukleotidov.   
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Asimilácia anorganických živín  

Asimilácia CO2  

Autotrofné organizmy využívajú ako zdroj uhlíka oxid uhličitý. Syntetizujú si z neho 

organické zlúčeniny v cykle usporiadaných reakcií, ktoré podľa objaviteľa voláme Calvinov 

cyklus. Pretože CO2 má vyšší oxidačný stupeň ako uhlík organických zlúčenín, musí sa 

redukovať na CH2O. Redukcia vyžaduje prítomnosť redukovaných pyridínových nukleotidov 

(redukujúcej sily) a energiu vo forme ATP. Pri mikroorganizmoch môže byť pôvod ATP a 

redukujúcej sily rozdielny, podľa čoho rozdeľujeme príjem CO2 na:  

a) fotosyntetickú asimiláciu (fotosyntézu), ATP a redukujúca sila je z fotochemických 

reakcií,  

b) chemosyntetickú asimiláciu CO2 (chemosyntézu), energia a redukujúca sila pochádza z 

chemických reakcií (oxidáciou redukovaných zlúčenín).  

Pri fotosyntéze sa získava energia fotofosforyláciou. Fotosyntézu môžu realizovať 

organizmy, ktoré majú fotosyntetický aparát, základom ktorého je chlorofyl. Z 

mikroorganizmov sú to riasy a sinice. Fotosyntetické sírne baktérie nemajú chlorofyl, len 

pigmenty podobné chlorofylu. Ich fotosyntéza sa uskutočňuje v anaeróbnych podmienkach a 

donorom vodíka nie je voda, ale H2S a do prostredia sa uvoľňuje síra.  

Pri chemosyntéze sa získava energia oxidáciou vodíka, amoniaku, dusitanov, 

sírovodíka, síry, tiosíranov, solí Fe2+. ATP sa tvorí oxidatívnou fosforyláciou, donorom 

vodíka pre dýchací reťazec sú uvedené substráty. Zároveň sa tvorí i potrebná redukujúca sila. 

Asimilácia anorganických zlúčenín dusíka  

Medzi anorganické zlúčeniny dusíka patria amónne soli a nitráty. Bunka ich prijíma ako 

katión NH4
+ a anión NO3

-.  

NH4
+ – dusík v amoniaku je trojväzbový, má ten istý oxidačný stupeň ako dusík organicky 

viazaný v bunkách, môže sa teda priamo začleniť do organickej podoby amináciou 

organických kyselín.  

NO3
- – dusík v nitrátoch má vysoký oxidačný stupeň, preto sa musí najprv zredukovať 

na NH4
+. Táto chemická premena sa označuje ako asimilačná redukcia nitrátov. (Podrobnejšie 

v kapitole  Úloha mikroorganizmov v premenách látok; Kolobeh dusíka).    

Asimilácia N2 – biologická fixácia dusíka  

Medzi organizmami je len niekoľko druhov mikroorganizmov (napr. druhy rodu 

Azotobacter, Beijerinckia), ktoré sú schopné využívať na syntézu organických dusíkatých 

zlúčenín atmosférický dusík. Za účasti enzýmu nitrogenázy redukujú N2 postupne na NH3. 
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Redukcia sa uskutočňuje v 3 postupných štádiách. (Podrobnejšie v kapitole  Úloha 

mikroorganizmov v premenách látok; Kolobeh dusíka).     

Asimilácia síranov  

Mikroorganizmy prijímajú síru vo forme síranov ako anión SO4
-. Pretože má vysoký 

oxidačný stupeň (vyšší ako síra v organických zlúčeninách), musí sa pred včlenením do 

organických zlúčenín redukovať na sulfidy (S2-). Hovoríme o asimilačnej redukcii síranov. 

(Podrobnejšie v kapitole  Úloha mikroorganizmov v premenách látok; Kolobeh síry).    

   

Biosyntéza makromolekúl  

Spoločnou črtou všetkých typov makromolekúl je to, že prekurzory vstupujúce do 

polymerizačných reakcií musia zabezpečiť aj energiu na vznik nových väzieb. V prípade 

syntézy polysacharidov treba zabezpečiť energiu na vznik glykozidových, v bielkovinách na 

vznik peptidových a v nukleových kyselinách na vznik fosfodiesterových väzieb.  Celý proces 

biosyntézy makromolekúl sa často rozdeľuje do troch etáp: iniciácia (začiatok), elongácia 

(predlžovanie) a terminácia (zakončenie). Príkladmi biosyntézy makromolekúl je 

biosyntéza polysacharidov, biosyntéza neutrálnych lipidov, biosyntéza DNA, biosyntéza RNA 

a biosyntéza proteínov.  

  

5. 6.  ROZDELENIE MIKROORGANIZMOV PODĽA SPÔSOBU ZÍSKAVANIA  

ŽIVÍN A ENERGIE  

  

Rozhodujúcim prvkom, podľa ktorého zaraďujeme všetky organizmy do jednotlivých 

typov podľa výživy, je uhlík a jeho organická či anorganická väzba. Podľa pôvodu 

bunkového uhlíka rozdeľujeme mikroorganizmy na:   

Autotrofné mikroroorganizmy – zdrojom uhlíka je pre ne CO2.  Patria sem 

nitrifikačné a sírne baktérie.  

 

Heterotrofné mikroorganizmy – zdrojom uhlíka sú pre ne organické látky. CO2 

využívať nevedia. Je to najväčšia skupina mikroorganizmov, ktorú rozdeľujeme na:  

• monoheterotrofné organizmy, ktoré žijú v prostredí obohatenom iba o jednu 

organickú zlúčeninu,  

• polyheterotrofné organizmy, ktoré sa živia exudátmi, t. j. výlučkami rastlín alebo 

odumretými rastlinami, z ktorých získavajú odpadné organické látky. Patria sem 

saprotrofné mikroorganizmy,  
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• paratrofné organizmy, ktoré žijú paraziticky na iných organizmoch, a tak využívajú 

ich organické látky. Patria sem vírusy a patogénne mikroorganizmy.  

 

Fakultatívne heterotrofné (mixotrofné) – predstavujú tú skupinu mikroorganizmov, 

ktorá dokáže ako zdroj uhlíka využívať tak CO2, ako aj organické zlúčeniny.  

  

Mikroorganizmy majú rôzne nároky na potravu, resp. živiny. Podľa tejto náročnosti ich 

môžme rozdeliť na:  

• oligotrofné (autochtónne), ktoré nevyžadujú veľa živín, t. j. sú  na príjem potravy 

nenáročné,  

• eutrofné (zymogénne), ktoré pre svoju existenciu vyžadujú dostatok živín, t. j. sú 

na príjem potravy náročné.  

  

Okrem základných živín prijímajú mikroorganizmy aj hotové organické zlúčeniny, 

ktoré si nevedia sami syntetizovať. Sú to tzv. rastové látky, napr. vitamíny, aminokyseliny, 

vyššie mastné kyseliny, puríny, pyrimidíny a pod. Ich spotreba je v porovnaní so základnými 

zdrojmi uhlíka oveľa nižšia a rozdielna medzi jednotlivými druhmi mikroorganizmov.  

Výživa mikroorganizmov je výsledkom vzájomného vzťahu a reakcií medzi živou 

protoplazmou a okolitým prostredím. Na výživu mikroorganizmov vplývajú mnohé faktory, 

napr. vlhkosť, osmotický tlak, hydrostatický tlak, teplota, prítomnosť O2  a pH prostredia. Sú 

to tzv. ekologické faktory, ktorým, je venovaná samostatná kapitola. 

 

Aby mohli mikroorganizmy vykonávať svoje základné životné funkcie, premieňať a 

využívať látky na biosyntézu, potrebujú okrem živín i prísun energie. Podľa zdroja energie 

rozdeľujeme mikroorganizmy na:  

  

Fototrofné mikroorganizmy ako zdroj energie využívajú svetlo. Sú obyčajne 

autotrofné, zdrojom uhlíka je pre ne CO2:  

• fotolitotrofné – zdrojom energie je pre ne svetlo a anorganický oxidovateľný substrát. 

Patria sem zelené a purpurové sírne baktérie,  

• fotoorganotrofné – zdrojom energie je pre ne svetlo a organický oxidovateľný 

substrát.  

Patria sem bezsírne purpurové baktérie.  
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Chemotrofné mikroorganizmy, ktoré energiu získavajú oxidačno-redukčnými 

reakciami bez účasti svetla. Oxidujú redukované formy anorganických a organických látok:  

• chemolitotrofné – využívajú anorganický oxidovateľný substrát a zdrojom uhlíka je 

pre ne CO2. Patria sem nitrifikačné baktérie a niektoré bezfarebné sírne baktérie,  

• chemoorganotrofné – využívajú organický oxidovateľný substrát. Sú to heterotrofné 

mikroorganizmy, u ktorých sú zdrojom uhlíka organické látky, napr. organické 

kyseliny, alkoholy, sacharidy, lipidy. Patria medzi ne saprotrofné a epifytické 

mikroorganizmy.  

 

Paratrofné  mikroorganizmy predstavujú parazitické formy, ktoré získavajú energiu 

na úkor hostiteľskej bunky.  
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6. 

ÚLOHA MIKROORGANIZMOV V PREMENÁCH LÁTOK  

 

  

Kolobeh hmoty a energie je v každom ekosystéme podmienkou života pre v ňom žijúce 

organizmy. Autotrofné organizmy z jednoduchých minerálnych látok syntetizujú látky 

organické, pričom v procese fotosyntézy využívajú slnečnú energiu. V procese chemosyntézy 

je to energia, ktorá sa uvoľňuje chemickými procesmi. Autotrofné organizmy, t. j. zelené 

rastliny, zabezpečujú výživu pre živočíchy, vrátane človeka a všetky ostatné heterotrofné 

organizmy, ktoré k vlastnej existencii potrebujú už hotovú organickú hmotu. Všetky živé 

rastliny, živočíchy a mikroorganizmy následne poskytujú živiny a najmä energiu pre 

parazitické organizmy.  

Po skončení svojho životného cyklu všetky organizmy odumierajú a skôr či neskôr 

podliehajú mikrobiálnemu rozkladu saprotrofnou mikrobiotou v procese mineralizácie. 

Odumretá organická hmota sa tak stáva zdrojom živín a energie pre mikroorganizmy, ktoré ju 

využívajú pri súčasnom rozklade až na minerálne zložky. Prvky C, N, P, K, S, Ca, Mg a Fe sa 

pritom menia z redukovaného stavu na stav oxidovaný, na CO2, NO3
-, PO4

3- a pod. Autotrofné 

organizmy vedia tieto látky opäť využiť, asimilujú ich a menia z oxidovaného stavu znova na 

stav redukovaný (Obr. 44).   

 

ORGANICKÁ HMOTA 

C N P S K Ca 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

CO2 NO3
- PO4

3- SO4
2- K+ Ca2+ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

C N P S K Ca 

ORGANICKÁ HMOTA 

 

Obrázok 44. Premeny organickej hmoty (orig. A. Šimonovičová). 
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Základnými aktivátormi je pre zelené rastliny slnečná energia, čo je začiatok kolobehu. 

Pre mikroorganizmy je to kyslík, v prítomnosti ktorého je mineralizácia úplná. Zároveň sa 

uvoľňuje chemicky viazaná slnečná energia, čo je koniec kolobehu. Kolobeh hmoty a energie 

takto pokračuje.  

Mikroorganizmy rozkladajú najrozmanitejšie organické látky, zlúčeniny, substráty a sú 

dôležitým faktorom v kolobehu jednotlivých prvkov v prírode. Túto vysokú intenzitu ich 

metabolickej činnosti, napriek veľmi malým rozmerom, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 

niekoľkých μm, resp. desatín mm, podmieňuje ich relatívne veľký povrch. Ich rozkladná 

činnosť je niekoľkokrát väčšia ako u iných organizmov, čo veľmi úzko súvisí s veľkou 

rýchlosťou a schopnosťou mikroorganizmov rozmnožovať sa.  

Kolobeh látok delíme podľa biogénnych prvkov na kolobeh C, N, S, P , Fe a K. Pre 

bezdusíkaté látky je však dominantný kolobeh uhlíka, pretože sa naň napájajú aj ostatné  

kolobehy. Uhlík tvorí kostru všetkých organických zlúčenín.  

  

6. 1. KOLOBEH UHLÍKA  

  

Zelené rastliny asimilujú, t. j. prijímajú CO2 z atmosféry, kde je jeho obsah relatívne 

konštantný, približne 0,03 %. Táto koncentrácia je pomerne nízka a musí byť neustále 

doplňovaná, aby sa zachovala jeho rovnováha. V rastlinnej hmote tvorí obsah uhlíka približne 

40 až 50 % a jej mineralizáciou sa množstvo CO2 neustále dopĺňa, aby sa zachovala jeho stála 

zásoba.  

Na uvoľňovaní viazaného uhlíka do atmosféry sa rôznym podielom zúčastňujú všetky 

skupiny živých organizmov:  

• 15,3 % CO2 sa uvoľňuje dýchaním rastlín,  

• 4, 9 % CO2 sa uvoľňuje dýchaním živočíchov,  

• 79,8 % CO2 sa uvoľňuje dýchaním a kvasením mikroorganizmov.  

 

Celková produkcia CO2 takto predstavuje 60.1012 kg CO2 za rok. Časť viazaného uhlíka, 

ktorá predstavuje asi polovicu atmosférickej zásoby CO2 sa akumuluje (viaže) v pôdnom 

humuse a časť, ktorá predstavuje asi jednu tretinu z pôdnej produkcie CO2 sa v pôdnej vode 

rozpustí na H2CO3. Do atmosféry sa však dostáva CO2 aj činnosťou človeka a to v podobe 



138  

  

spaľovania fosílnych palív. Medzi viazaním, t. j. fixáciou a uvoľňovaním, t. j. produkciou 

CO2 by mala byť biologická rovnováha, pričom obidve zložky procesu sú dynamické a 

závislé od biotických a abiotických faktorov ekosystému a od konkrétneho stanovišťa. 

Táto biologická rovnováha je však dnes nesprávnou, resp. nevhodnou ľudskou činnosťou 

porušená, čoho dôsledkom je tzv. skleníkový efekt.  

Zelené rastliny asimilujú CO2 z atmosféry v procese fotosyntézy, čím z anorganických 

látok v prítomnosti slnečnej energie a chlorofylu vznikajú látky organické. Intenzita 

fotosyntézy je rôzna. Závisí od typu vegetácie, od pôdno-klimatických podmienok, v ktorých sa 

vegetácia nachádza a pod. Napr. v trópoch fotosyntéza prebieha celý rok, v miernom pásme asi 

len 6 mesiacov. 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, t. j. zelená biomasa, sa stáva potravou pre 

živočíchy, pretože tie si nevedia samy vytvoriť organickú hmotu a sú odkázané na jej prísun 

prostredníctvom zelených rastlín. Tak ako vyššie rastliny aj živočíchy dýchaním uvoľňujú CO2 

do atmosféry. Po odumretí sa telá zelených rastlín a živočíchov dostávajú do pôdy, kde 

podliehajú rozkladu, čiže mineralizácii, resp. biomineralizácii činnosťou mikroorganizmov. 

Mikroorganizmy využívajú odumretú organickú hmotu, ktorá je pre ne zdrojom živín a energie 

a rozkladajú ju až na minerálne zložky. Jednotlivé prvky sa pritom menia z redukovaného stavu 

na stav oxidovaný (Obr. 43). Autotrofné organizmy tieto látky opäť využívajú, asimilujú ich a 

menia z oxidovaného stavu na stav redukovaný, čím kolobeh pokračuje. Uhlík zabudovaný v 

telách mikroorganizmov sa vo forme CO2 dostáva znova do atmosféry, a to dýchaním 

mikroorganizmov, kvasnými procesmi a rozkladnými procesmi. Uvoľnením C cez CO2 

mikroorganizmami sa kolobeh uhlíka uzatvára (Obr. 45).  
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Obrázok 45. Kolobeh uhlíka (orig. A. Šimonovičová). 

 

Priebeh kolobehu uhlíka, rovnováha medzi jeho jednotlivými zložkami, t. j. fixáciou 

a produkciou sú výrazom biologickej aktivity, resp. stability každého ekosystému.  

  

Rozklad bezdusíkatých organických látok v aeróbnych podmienkach  

Rozklad bezdusíkatých organických látok prebieha v aeróbnych podmienkach, čo sú 

oxidačné procesy, ako napr. rozklad škrobu, celulózy, hemicelulóz, chitínu, lignínu, oxidácia 

etylalkoholu (tzv. octové kvasenie). V týchto procesoch dochádza k úplnému rozkladu až 

na biogénne molekuly CO2, H2O, NH3, H2S.  

Rozklad polysacharidov  

Polysacharidy, ktoré sa dostávajú do pôdy pochádzajú predovšetkým z rastlín, ako napr. 

celulóza, hemicelulóza, škrob, pektín a pod., z mikroorganizmov, ako napr. dextran, levan a 

tiež z nižších živočíchov (chitín).  

Polysacharidy sú polyméry vo vode rozpustné aj nerozpustné. Extracelulárnymi 

enzýmami sa rozkladajú až na jednoduché cukry, t. j. monosacharidy. Medzi polysacharidy 
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patrí škrob, glykogén, inulín, celulóza, hemicelulóza, pektín, chitín, lignín, dextran, levan, 

manan, agar-agar, laminarín. Polysacharidy sú zásobné aj stavené látky: 

• zásobné látky bunky – škrob, glykogén, inulín,  

• stavebné látky bunky – celulóza, hemicelulóza, chitín, lignín,  

• stavebné látky slizov – dextran, agar-agar, levan, laminarín.  

  

Škrob  

Škrob je zásobný polysacharid bunky, ktorý sa nachádza v zásobných pletivách rastlín, 

napr. v hľuzách (zemiaky), v semenách (ryža a obilie) a v podzemných rizómoch. Tvoria ho 

dva polysacharidy – amylóza a amylopektín. Amylóza tvorí menší podiel škrobu, približne 

jednu tretinu (20 – 30 %). Vzniká lineárnym spojením 200 – 500 jednotiek glukózy, ktoré sú 

pospájané α-1,4-glykozidovými väzbami. V horúcej vode je amylóza celkom rozpustná. 

Amylopektín 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 až 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 rozložia na 2 molekuly glukózy. Glukóza  následne vstupuje do 

vnútrobunkového metabolizmu.  

Zloženie škrobu je v rôznych plodinách rôzne. Napr. zemiakový škrob obsahuje 19 – 22 

% amylózy a 78 – 81 % amylopektínu, pšeničný škrob obsahuje 24 % amylózy a 76 % 

amylopektínu, kukuričný škrob obsakuje 21 – 23 % amylózy a 77 - 79 % amylopektínu a 

ryžový škrob obsahuje 17 % amylózy a 83 % amylopektínu.  

Z mikroorganizmov sa na rozklade škrobu podieľajú sporulujúce baktérie, napr. Bacillus 

subtilis, B. mesentericus a B. cereus, anaeróbne baktérie, napr. Clostridium amylolyticus, 

aktinomycéty, napr. druhy rodu Streptomyces a z mikroskopických vláknitých húb druhy rodov 



141  

  

Rhizopus, Aspergillus a ďalšie. Škrob rozložia až na H2O a CO2. Z ekologických faktorov je to 

predovšetkým obsah pôdnej vody, ktorá ovplyvňuje rozklad škrobu.  

  

Glykogén  

Molekula glykogénu je podobná molekule amylopektínu. Stupeň rozvetvenia je 

intenzívnejší, pričom sa bočné reťazce vytvárajú už po 3 - 4 glukózových zvyškoch a 

molekulová hmotnosť je 5 – 10 ráz väčšia.  

Glykogén sa rozkladá enzymaticky hydrolýzou. Okrem extracelulárneho rozkladu sa 

glykogén depolymerizuje aj ako zásobná látka mikroorganizmov ešte počas ich života. 

Rozkladný proces potom nie je hydrolytický, ale fosfolytický. Z molekuly glykogénu sa 

postupne odštepujú jednotky glukózy a pomocou enzýmu sa prenášajú na fosfor za vzniku 

glukózo-1-fosfátu. Mikroorganizmy ho rýchlo využívajú ako zdroj uhlíka a energie, najmä, ak 

majú obmedzený prísun živín z prostredia.  

  

Inulín  

Inulín je nízkomolekulový kondenzačný produkt fruktózy, ktorý sa hydrolýzou rozkladá 

na základné stavebné jednotky. Fruktóza sa následne zapája do bunkového metabolizmu.  

  

Celulóza  

Celulóza je stavebný polysacharid, ktorý je podľa množstva dominujúcou látkou v 

prírode. Tvorí takmer polovicu rastlinného materiálu. Jej množstvo závisí od druhu a veku 

rastliny. V prírode sa celulóza 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 u rastlín a pri hubách to je chitín), amorfné 

látky (hemicelulóza) a inkrustačné látky (lignín).  

Celulóza je kryštalická látka, polysacharid, ktorý je vo vode nerozpustný. Pozostáva z 

molekúl glukózy, ktoré sú medzi sebou pospájané β-1,4-glykozidovými väzbami do veľmi 

dlhých lineárnych reťazcov, ktoré voláme micely. Jedna micela obsahuje približne 14 000 

glukózových zvyškov. Micely sú medzi sebou pospájané vodíkovými môstikmi a vytvárajú 

fibrily, pričom jedna fibrila obsahuje 10 až 12 micel. Voľné priestory medzi micelami vo fibrile 
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vypĺňajú pektínové látky, hemicelulóza, lignín a rôzne minerálne látky. Celulózové vlákno 

tvorí niekoľko fibríl, ktoré sú špirálovito stočené.  

Prírodná celulóza obsahuje často aj necelulózový podiel, ktorý tvoria pektínové a slizové 

látky (tzv. pektocelulózy a hemicelulózy), lignín (tzv. lignocelulózy), prípadne to môžu byť aj 

tuky alebo aj vosky (tzv. adipocelulózy a kutocelulózy). Pektocelulózy sa nachádzajú v 

surových bavlnených a bambusových vláknach, lignocelulózy sú vo vláknach dreva, juty a 

ľanu. Kutocelulóza je súčasť korku.  

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:  

  

celulóza  +  celuláza  →  celobióza  

  

celobióza  +  celobiáza  →  glukóza →  H2O, CO2  

  

 

Z mikroorganizmov sa na rozklade celulózy podieľajú myxobaktérie rodu Sorangium, 

Polyangium, Archangium, Cytophaga, Myxococcus, Sporocytophaga. Z aeróbnych baktérií sú 

to napr. druhy rodov Cellvibrio, Cellfalcicula, Cellulomonas a z mikroskopických vláknitých 

húb druhy rodov Trichoderma, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Alternaria, Phoma, 

Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia a mnohé ďalšie. Fyziologická rôznorodosť 

mikrobiocenózy umožňuje rozkladať celulózu v najrozmanitejších ekologických podmienkach 

daného ekosystému. Rýchlosť rozkladu a zmeny jeho rýchlosti sú v priebehu roka 

ovplyvňované predovšetkým primárnymi ekologickými faktormi ako sú vlhkosť, teplota, pH, 

aerácia, t. j. prevzdušnenie a pod.  

  

Hemicelulóza  

Hemicelulóza sa vyskytuje v rastlinných stonkách, koreňoch, listoch, semenách a tiež v 

ovocí. Je zložená buď z polysacharidov jedného typu, tzv. homopolysacharidy. Alebo z 

rôznych polysacharidov, tzv. heteropolysacharidy.  

Homopolysacharidy sú najčastejšie polyméry pentóz (xylóza, arabinóza) a hexóz 

(manóza, galaktóza). Z homopolysacharidov sú najviac zastúpené xylany, nachádzajúce sa v 

množstve 25 – 30 % v slame obilnín. Ako stavebné polysacharidy sú vždy združené s 
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celulózou. Sú čiastočne rozpustné vo vode, pretože ich polymerizačný stupeň je nízky,  30 – 

100 xylózových zvyškov je pospájaných β-1,4-glykozidovými väzbami. Štiepia sa 

exoenzýmom xylanázou. Hydrolýzou sa uvoľňujú molekuly xylózy, ktorú mikroorganizmy 

asimilujú a začleňujú ju do pentózovo-fosfátového cyklu. Na rozklade xylánu sa z myxobaktérií 

podieľajú zástupcovia rodu Sporocytophaga, z aktinomycét druhy rodu Streptomyces a z 

mikroskopických vláknitých húb druhy rodov Aspergillus, Clostridium, Penicillium, Rhizopus. 

Manány a galaktány sú najviac zastúpené v ovocí.  

Heteropolysacharidy sú polyméry urónových kyselín a monosacharidov (pentóz a 

hexóz). Patria sem  pektínové látky, ktoré sú v rôznom množstve súčasťou každého ovocia. 

Nachádzajú sa tiež v mladých rastlinách. Pektíny s vodou vytvárajú rôsol a mikroorganizmy ho 

ľahko a rýchlo rozkladajú. Základnou stavebnou jednotkou pektínových látok je kys. 

galakturónová, ktorej molekuly sú pospájané α-1,4-glykozidovými väzbami do lineárneho 

reťazca. Na tento lineárny reťazec kys. galakturónovej sa pripájajú monosacharidy, napr. 

pentózy alebo hexózy. Rozklad je postupný hydrolytický proces, ku ktorému dochádza 

pomerne rýchlo. Produkty sú rozdielne podľa zloženia pektínov a tiež podľa typu katabolizmu 

zúčastnenej mikrobiocenózy. Môže to byť kyselina mliečna, vínna, octová, maslová, mravčia, 

ktoré sa v aeróbnych podmienkach ďalej rozkladajú až na CO2 a H2O. V anaeróbnych 

podmienkach vzniká často H2.  

Na rozklade pektínových látok sa z mikroorganizmov podieľajú aeróbne baktérie Bacillus 

subtilis, Bacillus mesentericus, Bacillus asterosporus, Pseudomonas fluorescens, anaeróbne 

baktérie Clostridium felsineum, Clostridium roseum, Clostridium pectinovorum, mikroskopické 

vláknité huby Aspergillus niger, Penicillium glaucum, Botrytis cinerea, Pullularia pullulans, 

Mucor mucedo a iné. Pri rozklade pektínových látok sú huby aktívnejšie ako baktérie. Tiež 

mnohé druhy patogénnych mikroorganizmov produkujú pektinázy, čo im umožňuje prenikať 

do koreňových vláskov rastliny a následne ju infikovať.  

Činnosť pektinolytických mikroorganizmov sa v praxi využíva pri rosení a máčaní tzv. 

priadnych rastlín ako je ľan alebo konope. Priadne vlákna zložené prevažne z celulózy sa 

nachádzajú na obvode stonky pod parenchymatickou kôrou. Činnosťou pektinolytických 

mikroorganizmov sa rozkladajú pektínové látky strednej lamely bunkových stien a jednotlivé 

vlákna sa uvoľnia. Pektinolytické enzýmy sa, ako technická zmes, priemyselne využívajú na 

čírenie ovocných štiav.  



144  

  

 Chitín  

Po celulóze je chitín druhý najviac rozšírený biopolymér na svete. Chitín sa nachádza v 

bunkových stenách niektorých baktérií, húb a rias. Podieľa sa tiež na stavbe skeletu 

článkonožcov, hmyzu, šupín rýb a tvorí exoskelet kôrovcov a škrupín mäkkýšov. V pôde sa 

nachádza v značnom množstve. Vo vode je nerozpustný a je tiež veľmi odolný voči 

mikrobiálnemu rozkladu. V prírode sa nikdy nevyskytuje v čistom stave, ale vždy s inými 

polymérmi, čo ešte viac sťažuje jeho rozklad. Napr. v bunkových stenách húb je chitín 

chránený ďalšími zložkami ako sú proteíny, glykoproteíny, glukany, manany a tiež tmavé 

pigmenty typu melanínov. V krovkách hmyzu, ktoré sa skladajú z viacerých vrstiev, sa okrem 

chitínu nachádza tmel, vosk, parafínové lipidy, kutikulín a lipoproteínový chitínový komplex. Z 

chemického hľadiska je chitín polymér N-acetylglukozamínu. Jeho molekuly tvoria veľmi dlhé 

reťazce, ktoré sú spevnené vodíkovými môstikmi. 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. Z mikroskopických vláknitých húb sa na rozklade chitínu 

podieľajú druhy Aspergillus niger, ktorý produkuje enzým chitinázu, Mortierella aplina, 

Mortierella verticillata, druhy rodu Trichoderma. 

V agroekosystémoch  chitín prednostne rozkladajú aktinomycéty (čo sú vláknité 

baktérie), a to najmä pri vyšších teplotách. V zaplavených pôdach sa uplatňujú baktérie a v 

pôdach mierneho pásma mikroskopické huby. Pri rozklade chitínu nie je pomer C:N 

rozhodujúci, pretože chitín obsahuje viac dusíka ako ho jeho dekompozitory môžu spotrebovať 

na tvorbu vlastnej biomasy.  

  

Lignín  

Lignín sa nachádza v bunkových stenách rastlín. V zdrevnatených rastlinách jeho 

množstvo kolíše od 15 do 20 % a v drevinách od 25 do 30 %. V prírode sa nevyskytuje voľný, 

teda v čistom stave, ale vždy je viazaný v komplexe najmä s celulózou a vytvára tzv. 
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lignocelulózu. Látky podobné lignínu sa nachádzajú napr. aj v hubách z rodu Humicola, 

Aspergillus, Gliocladium. Voči mikrobiálnemu rozkladu je 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 zloženie má pri rôznych 

rastlinách rôzny charakter. Zložitá 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. Pretože lignín nie 

je možné definovať ako jednotnú chemickú látku, štúdium jeho rozkladu je veľmi zložité a 

jednotlivé medzistupne nie sú určené. Biochemická premena začína odbúravaním funkčných 

skupín a až potom dochádza k otvoreniu aromatického jadra. Produkty premien lignínu sú 

reaktívne chinóny, ktoré vstupujú do reakcie s dusíkatými látkami mikrobiálneho pôvodu za 

vzniku zložitých heterogénnych látok humusovej povahy. Procesy rozkladu a premien lignínu 

sú úzko spojené s tvorbou humusu. Jeho rozkladom vznikajú predstupne humusových látok, 

ktoré sa následne zložitými biologickými a chemickými reakciami postupne syntetizujú na 

humus.  

Mikrobiálny rozklad lignínu je aeróbny proces, ktorého intenzita je možné zvýšiť lepšou 

aeráciou, t. j. prevzdušnením pôdy. Lignín sa rozkladá predovšetkým vyššími hubami z 

oddelenia Basidiomycota, ktoré sú schopné produkovať lignolytické enzýmy. Tieto enzýmy sú 

lokalizované na koncoch vlákien (hýf), ktorými prenikajú do dreva a tak spôsobujú jeho 

rozklad. Najznámejší sú pôvodcovia bielej hniloby a hnedej hniloby druhy rodu Armillaria, 

Coriolus, Collybia, Polystictum, Pleurotus, Polysporus, Serpula lacrymans, Trametes sp., 

Fomes annosus. Z mikroskopických húb sú to druhy rodu Aspergillus, Fusarium, Trichoderma 

a Trichothecium.  

Je zaujímavé, že v priebehu rozkladu lignínu neboli doteraz izolované žiadne baktérie, 

ktoré by boli schopné tento substrát samostatne rozkladať. To predpokladá vznik a činnosť 

špecifických biocenóz viacerých organizmov, a teda aj mikroorganizmov, predovšetkým húb a 

baktérií.   
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Rozklad stavebných látok slizov  

Agar je produktom červených rias. Tvorí ho agaróza a galaktóza. V horúcej vode je 

rozpustný. V mikrobiologických laboratóriách sa využíva pri príprave agarových živných 

médií.  

Laminarín je homoglukan, ktorý sa nachádza v bunkových stenách húb a lišajníkov. 

Rozkladá sa enzýmom laminarinázou.  

Levan je polysacharid, ktorý sa nachádza v slize baktérií, napr. u Azotobacter 

chroococcum a iných predstaviteľov čeľade Azotobacteraceae, u Bacillus subtilis, Bacillus 

cereus. Slizový obal baktérií má dôležitú ochrannú funkciu a uplatňuje sa tiež pri tvorbe pôdnej 

štruktúry, kde pôsobí ako spojivo medzi pôdnymi hrudkami.  

 

Oxidácia etylalkoholu  

Oxidácia etyalkoholu sa nazýva tiež octové kvasenie, i keď ide o oxidačný a nie kvasný 

proces. Etylalkohol v prvom stupni oxiduje na acetaldehyd a v druhom stupni na kys. octovú.  

  

2 CH3CH2OH + O2  → 2 CH3COH + O2  → 2 CH3COOH  

  

Medzi priemyselne používané octové baktérie (baktérie octového kvasenia) patria druhy 

Bacterium xylinum, B. orleanense, B. curvum, B. pasteurianum, Acetobacter aceti.  

Tzv.  „divoké“ formy baktérií, oxidujú kys. octovú až na H2O a CO2, čím pri výrobe octu 

spôsobujú značné hospodárske škody.  

 

Rozklad bezdusíkatých organických látok v anaeróbnych podmienkach  

Na rozdiel od aeróbnych podmienok, kedy pri rozklade bezdusíkatých organických látok 

dochádza až k úplnému rozkladu až na biogénne molekuly, v procesoch anaeróbnych 

vznikajú neúplné produkty oxidácie, napr. rôzne organické kyseliny. Sú to tzv. fermentačné 

alebo kvasné procesy, ktoré prebiehajú bez prístupu kyslíka, napr. alkoholové kvasenie, 

propiónové kvasenie, maslové kvasenie, kvasenie pektínových látok a anaeróbny rozklad 

celulózy. 

 

 

 



147  

  

Alkoholové kvasenie 

Alkoholové kvasenie je fermentačný proces, ktorý naši predkovia vedeli využiť už v 

neolite na výrobu, resp. úpravu potravín a nápojov. Tento proces je najviac rozšírený pri výrobe 

etanolu, kde východiskovou surovinou je glukóza, ktorá sa odbúra na etanol a oxid uhličitý.  

 

C6H12O6  →  2 CH3CH2OH  +  CO2   

 

Pri priemyselnej výrobe alkoholu a piva sa využívajú kvasinky Saccharomyces 

cerevisiae. A pri výrobe vína Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus. V rámci tohoto 

procesu môže dôjsť aj ku kontaminácii tzv. škodlivými mikroorganizmami, ako napr. 

Saccharomyces pasterianum, Saccharomyces intermedius alebo druhmi rodu Mycoderma, ktorá 

oxiduje alkohol na CO2 a H2O. Podobný účinok majú aj baktérie rodu Acetobacter a baktérie 

mliečneho kvasenia. V takomto prípade dochádza k škodám vo výrobnom procese. 

 

Mliečne kvasenie 

Je to proces enzymatickej premeny cukrov, pri ktorom vzniká kys. mliečna, ale aj kys. 

octová, kys. jantárová, etylalkohol, CO2 a H2O. Čerstvo nadojené mlieko má prirodzenú 

antimikrobiálnu vlastnosť, pretože v malom množstve obsahuje enzým laktoperoxidázu. Tento 

enzým produkujú mliečne aj slinné žľazy. Kým v čerstvom mlieku pôsobí laktoperoxidáza, 

mlieko je po celú dobu sladké. Mikrobiota čerstvého mlieka môže obsahovať baktérie 

mliečneho kvasenia, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes a baktérie maslového kvasenia. 

Po určitom čase sa však enzým laktoperoxidáza rozkladá a v mlieku sa začnú rozmnožovať 

baktérie rodu Lactobacillus. 

V priemyselnom spracovávaní mlieka sa pri výrobe syra a kyslomliečnych výrobkov 

využívajú baktérie mliečneho kvasenia. Čerstvé mlieko sa pri výrobe pasterizuje, t. j. zahreje sa 

na teplotu 70 – 90 °C a potom sa naočkuje baktériami mliečneho kvasenia.  

• Pri výrobe konzumného mlieka a kyslej smotany sa využívajú baktérie Lactococcus 

lactis subsp. lactis a Lactococcus lactis subsp. cremoris.  

• Pri výrobe acidofilného mlieka sa uplatňuje Lactobacillus  acidophilus, čo je 

probiotická kultúra. Pri výrobe acidofilného mlieka sa mieša s kyslým mliekom, ktoré je 

sfermentované smotanovou kultúrou. Takto získava vyváženú kyslú chuť. 

• Pri výrobe jogurtu sa využívajú druhy Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus alebo Streptococcus salivarus subsp. thermophilus. Jogurt 
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sa vyrába z pasterizovaného mlieka, do ktorého sa pridáva jogurtová kultúra zložená zo 

živých baktérií. Tradičné jogurty dozrievajú priamo v tégliku. Vo výrobných tankoch 

dozrievajú jogurty, ktoré majú typickú krémovú konzistenciu. Na ich výrobu sa používa 

iba mlieko, smotana alebo mliečne bielkoviny. 

• Pri výrobe kefíru sa využívajú kultúry vyrobené z kefírových zŕn, ktoré obsahujú 

kvasinky rozkladajúce laktózu (mliečny cukor).  

• Pri výrobe zákvasu, čo je zakvasené husté a jemne zrnité kyslé mlieko sa používa 

akákoľvek mliečna kultúra – smotanová, jogurtová alebo kefírová. 

• pri výrobe syrov Lactobacillus casei subsp. casei Lactococcus lactis subsp. lactis 

Lactococcus lactis subsp. lactis.  

Pri spracovávaní mlieka sa do výrobného procesu môžu dostať aj baktérie, ktoré mlieko 

dokážu znehodnotiť. Je to napr. Lactococcus lactis alebo kvasinka Torula amara. Môžu to byť 

tiež rôzne patogénne mikroorganizmy prenášajúce pôvodcov tuberkulózy, týfusu, dyzentérie, 

šarlachu, v prípade, že je dobytok chorý. 

 

Kvasenie zeleniny 

Kvasenie zeleniny základný spôsob konzervovania kapusty a uhoriek. Je to samovoľné 

mliečne kvasenie, pri ktorom sa používa kyselina mliečna ako hlavný konzervačný 

prostriedok. 

Kyselina mliečna znižuje pH, čím zabraňuje rozvoju hnilobných baktérií. Kvasenie kapusty 

spôsobuje a kvasenie uhoriek Chrysobacterium cucumeris.  

 

Kvasný proces má tri fázy: 

1. cukornaté látky prechádzajú do roztoku, 

2. množia sa baktérie mliečneho kvasenia a hromadí sa kys. mliečna, 

3. množenie baktérií mliečneho kvasenia sa zastavuje pre vysoký obsah kys. mliečnej a 

konzervovanie je ukončené. 

 

Propiónové kvasenie 

Pri propiónovom kvasení kys. mliečna prechádza na kys. propiónovú, kys. octovú, CO2 a 

H2O. Pri výrobe syra typu ementál sa uplatňuje propiónová baktéria Propionibacterium 

acidipropionici. V procese dozrievania syra vzniká CO2  a v syre sa tvoria „diery“. 
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Maslové kvasenie 

Maslové kvasenie je zložitý proces. Východiskovou surovinou je glukóza a produktom 

kys. maslová a ďalšie produkty, ako napr. butanol, kys. octová, acetón, izopropanol, etanol, 

CO2, H2. Baktérie maslového kvasenia sú napr., Clostridium pasteurianum (fixuje tiež 

vzdušný N2), Clostridium felsineum (skvasuje tiež pektínové látky), Clostridium butyricum a 

Clostridium acetobutyricum. 

 

Kvasenie pektínových látok 

Pektínové látky sú stavebné polysacharidy ako heteropolysacharidy tvoria súčasť 

hemicelulóz. Kvasenie pektínových látok má veľký význam najmä pri výrobe siláže. Siláž je 

zelené krmivo pre dobytok, ktoré je konzervované biologickým alebo chemicko-biologickým 

spôsobom. Vstupnou surovinou je často kukurica, pšenica, jačmeň, slnečnica, lucerna alebo 

ďatelina. Proces kvasenia pektínových látok sa v praxi využíva tiež na máčanie ľanu, rosenie 

konope a juty. Kvasenie rozrušuje veľmi pevnú strednú lamelu bunkovej steny, ktorá je z 

pektínových látok, a tak sa dá celulózové vlákno od ostatného pletiva oddeliť. Pri kvasení 

pektínových látok sa uplatňujú  druhy Granulobacter pectinovorum a Clostridium felsineum. 

 

Anaeróbny rozklad celulózy 

Pri tomto procese celý proces až po glukózu prebieha rovnako ako za aeróbnych 

podmienok 

1. celulóza  +  celuláza  →  celobióza 

2. celobióza  +  celobiáza  →  glukóza →  H2O, CO2  →→→ aeróbny rozklad  

  

Pri maslovom kvasení celulózy je konečným produktom kys. maslová, kys. octová, CO2 a 

H2 → hovoríme o tzv. vodíkovom kvasení 

1. celulóza  +  celuláza  →  celobióza 

2. celobióza  +  celobiáza  →  glukóza →→→ kys. maslová, kys. octová, CO2 a H2  

Ak okrem kys. maslovej, kys. octovej a CO2 vzniká namiesto vodíka H2 metán CH4 → 

hovoríme o tzv. metánovom kvasení  

1. celulóza  +  celuláza  →  celobióza 

2. celobióza  +  celobiáza  →  glukóza →→→ kys. maslová, kys. octová, CO2 a CH4  

V tomto procese sa uplatňuje baktéria Clostridium thermocellum. 
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6. 2. KOLOBEH DUSÍKA  

  

Dusík tvorí dôležitú súčasť bielkovín, aminokyselín, nukleotidov, enzýmov, nukleových 

kyselín a tiež mnohých iných organických a anorganických zlúčenín. Je nevyhnutnou zložkou 

protoplazmy rastlín, živočíchov a mikroorganizmov. V pôde má významnú  úlohu pri 

udržiavaní a zvyšovaní pôdnej úrodnosti.  Často sa tiež označuje za úrodotvorný faktor. Jeho 

nedostatok, na jednej strane, znižuje úrodu a často ovplyvňuje aj jej kvalitu. Na druhej strane, 

jeho nadbytok však často negatívne ovplyvňuje  kvalitu úrody. Až 95 % z celkového množstva 

každoročného obratu dusíka je uzavretého v systéme pôda – mikroorganizmy – rastlinstvo a len 

5 % je spojeného s atmosférou a hydrosférou.  

Atmosféra obsahuje až 79 % molekulového dusíka, ktorý je však chemicky nereaktívny a 

je nevhodný ako živina pre väčšinu organizmov. V procese kolobehu dusíka v prírode sa len 

časť z atmosférického dusíka dostáva do pôdy spolu s atmosférickými zrážkami a fixáciou 

mikroorganizmami. Dusík sa v pôde môže nachádzať v rôznych anorganických a organických 

formách. Z celkovej zásoby dusíka v pôde je rastlinám spravidla dostupných len 1 až 2 %. 

Hlavný podiel dusíka, ktorý je však neprístupný sa nachádza v organických zlúčeninách.  

Rozhodujúca časť dusíka v pôde je viazaná v organických zlúčeninách (95 – 98 %), a 

preto len malý podiel pripadá na anorganický dusík. 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 organických 

zlúčeniny. Obidva pochody zabezpečuje aktivita živých organizmov, t. j. pôdnych 

mikroorganizmov. Sú to veľmi dômyselné mechanizmy umožňujúce 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.   

 

Organický dusík v pôde tvoria rastlinné a živočíšne zvyšky, biomasa mikroorganizmov, 

produkty biologických a chemických premien organických dusíkatých látok, a najmä humus. 

Asi 24 – 50 % organického dusíka tvoria proteíny a polypeptidy, 3 – 10 % nukleové kyseliny, 5 

– 10 % aminosacharidy a asi 50 % tzv. neidentifikované organické humusové látky.  
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Anorganický dusík reprezentujú hlavné typy zlúčenín:  

a) amoniakálny (N-NH4
+) a nitrátový (N-NO3

-) dusík ako hlavné formy pôdneho 

minerálneho dusíka,  

b) 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,  

c) iné, málo dôležité medziprodukty mikrobiálnych procesov, napr. hydroxylamín  

(NH2OH), nitramid (N2H2O2) a pod.,  

d) plynný molekulový dusík (v pôdnom vzduchu) pôvodom z ovzdušia, alebo ako 

produkt denitrifikácie (nitrifikácie) v pôde.   

  

Nitráty a nitrity sa v pôde nachádzajú výlučne v pôdnom roztoku. Amoniak, vzhľadom na 

svoju fyzikálno-chemickú podstatu, je ako katión schopný sorbovať sa do sorpčného komplexu 

pôdy. Dusík v pôdnom vzduchu predstavuje zmes plynov (N2 a oxidy dusíka) pochádzajúcich z 

ovzdušia, alebo je produktom prevažne biologických mechanizmov premien dusíka v pôde. 

Minerálny dusík v roztoku (tzv. vodorozpustný dusík) je tvorený najmä rozpustenými 

nitrátovými, nitritovými a amoniakálnymi soľami.   

Všetky formy  dusíka v jeho kolobehu podliehajú biochemickým, chemickým a 

fyzikálnochemickým premenám. Jednotlivé formy sa líšia rýchlosťou týchto premien a ich 

dostupnosťou pre organizmy.  

Premeny dusíka prebiehajú súčasne, aj keď ich jednotlivé stupne sa často stávajú 

protichodnými. Reakcie môžeme sledovať v cykle, t. j. kolobehu, pričom intenzita jednotlivých 

procesov je rôzna a mení sa v závislosti od ekologických podmienok prostredia. V kolobehu 

dusíka sa menia jeho formy činnosťou mikroorganizmov a tento cyklus je zo všetkých 

najdôležitejší.  

Kolobeh dusíka v prírode (Obr. 46) bez zásahov človeka je pomerne jednoduchý. 

Pozostáva z viazania molekulového dusíka atmosféry do organických a anorganických väzieb a 

zo spätného uvoľňovania z týchto väzieb do atmosféry. Postupne, ako sa na našej planéte 

objavili prvé formy života, dusík sa v organizmoch biologicky viazal. To bol hlavný 

mechanizmus prechodu molekulového dusíka atmosféry do viazanej formy biosféry. Podľa 

súčasných poznatkov predstavuje tento prínos 60 – 80x106 ton dusíka ročne. V atmosfére 
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vznikali a vznikajú jednoduché anorganické zlúčeniny dusíka elektrickými, fotochemickými a 

ďalšími neznámymi mechanizmami. Tieto zlúčeniny sa dažďovou vodou dostávajú na zemský 

povrch v množstve asi 10x106 ton za rok. Z týchto zložiek sa skladá planetárna bilancia 

prechodu atmosférického dusíka do biosféry. Z biosféry sa dusík uvoľňuje späť do atmosféry 

najmä denitrifikáciou ako molekulový N2. Časť organicky viazaného dusíka zostáva v pôde vo 

forme humusu. Medzi viazaním N2 a jeho spätným uvoľňovaním sa vytvorila určitá dynamická 

rovnováha, v súčasnosti intenzívne narušovaná činnosťou človeka.  
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Obrázok 46. Kolobeh dusíka (orig. A. Šimonovičová). 

 

 

V kolobehu dusíka pozorujeme dva základné protichodné procesy: 

• mineralizáciu  organických dusíkatých látok 

• syntézu zložitých organických zlúčenín, tzv. imobilizačno – mineralizačné  procesy.  

 

Za najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvňuje imobilizáciu dusíka považujeme pomer C : N v 

rozkladanom materiáli. Mikroorganizmy rozkladom organického materiálu získavajú látky, 

ktoré potrebujú pre syntézu vlastných zložitých organických látok v bunke. Ak má substrát 
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vysokú hodnotu C : N, čo je tzv. široký pomer, bude prevažovať čistá imobilizácia. Ak je táto 

hodnota nízka, čo je tzv. úzky pomer, bude prebiehať mineralizácia. Pri rozklade organickej 

hmoty sa uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý  znižuje pomer C : N v prostredí. Maximálna  

imobilizácia dusíka nastáva, keď sú prítomné ľahko rozložiteľné uhlíkaté látky so širokým 

pomerom C : N (slama, kukuričné steblá s pomerom C : N okolo 80 až 100 : 1). Ak je do pôdy 

dodaný materiál s pomerom C : N širším ako 25 až 30 : 1, dochádza k takmer úplnej väzbe 

minerálneho dusíka mikroorganizmami. Pomer C : N v mikroorganizmoch je 5 : 1 a preto sú 

konkurentami rastlín v príjme dusíka z pôdy.  

Rýchlosť rozkladu rastlinných zvyškov závisí aj od ich vývojového štádia. Mladé 

rastliny, ktoré obsahujú  1,7 až 2,5 % dusíka, sa rozkladajú oveľa rýchlejšie ako staršie, ktoré 

obsahujú nielen menej dusíka (medzi 0,25 až 1,0  %), ale aj iné, ťažko rozložiteľné látky. Pri 

obsahu dusíka 1,3 až 1,8 %, čo je pomer C : N okolo 20, sa vytvára stabilná rovnováha  medzi 

obsahom uhlíka a dusíka v pôde. V takomto prípade nedochádza ani k prevahe väzby dusíka 

mikroorganizmami, ani k prevahe uvoľňovania dusíka z pôdy. V prípade, ak nie je dodaný 

exogénny zdroj dusíka do pôdy, v ktorej sa nachádza substrát so širokým pomerom C : N, 

rozklad organického materiálu sa zastavuje. Zdrojom dusíka môže byť samotná pôda, kedy 

mikroorganizmy viažu dusík na úkor rastlín. Vtedy je potrebné do pôdy dodávať dusík vo 

forme hnojív.  

Najväčšie množstvo dusíka z pôd odoberie človek vo forme úrody. Časť prístupného 

dusíka sa dočasne viaže v biomase pôdnej mikrobiocenózy a ďalšie straty v rozdielnom rozsahu 

vznikajú tiež denitrifikáciou, vyplavovaním a vyprchávaním. Z uvedeného je zrejmé, že hladina 

prístupných foriem dusíka v pôdnom roztoku musí byť prirodzeným spôsobom dopĺňaná tak, 

aby mali rastliny zabezpečený plynulý prísun živín. Tento biologický kolobeh dusíka 

uskutočňujú rôzne skupiny mikroorganizmov, ktorých činnosť na seba nadväzuje. Procesy, 

ktorými sa uskutočňuje kolobeh dusíka v prírode, rozdeľujeme do troch hlavných skupín:  

  

1. procesy syntetické, ktorými vznikajú zložité organické dusíkaté látky v tele rastlín a 

mikroorganizmov (pútanie vzdušného dusíka, biologická imobilizácia),  

2. procesy rozkladné, ktorými sa uskutočňuje mineralizácia organických dusíkatých 

látok (amonizácia),  

3. mikrobiálne premeny minerálnych foriem dusíka (nitrifikácia, denitrifikácia).  
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6. 2. 1. SYNTETICKÉ PROCESY  

 

Viazanie vzdušného dusíka nitrogénnymi baktériami (biologická fixácia)  

Biologická fixácia 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 

využívať ako zdroj dusíka vzdušný molekulový dusík a súčasne aj pôdne zdroje dusíka, zatiaľ 

čo iné môžu fixovať dusík iba v symbióze s eukaryotickými organizmami.  

Fixácia vzdušného dusíka prebieha podľa rovnice:  

  

N = N  +  8H+  +  8e-  →  2 NH3  +  H2  

  

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-ketoglutárovou na kyselinu glutámovú. Podrobný 

biochemický mechanizmus fixácie N2 nie je doteraz známy. Redukcia N2 na NH3 vyžaduje 

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 mikroorganizmy 

• voľne žijúce, napr. Clostridium sp. (anaeróbny), Azotobacter sp., Derxia  sp. 

(aeróbny),  

• s koreňmi asociované endofyty, Herbaspirillum sp., Acetobacter sp. (obe na cukrovej 

trstine),  

• symbiotické, napr. Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. (obe na leguminózach),  

Azorhizobium sp. (na sesbanii).  

Autotrofné mikroorganizmy  

• voľne žijúce, napr. Rodospirillum sp., cyanobaktérie (aeróbne),   

• symbiotické, napr. sinice (na hubách, lišajníkoch), Anabaena azolla (zeleno-modrá 

riasa Azolla sp.).  
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Asymbiotické pútanie vzdušného dusíka uskutočňujú voľne žijúce baktérie, napr.  

a) Azotobacter chroococcum – striktne aeróbna baktéria, ktorá využíva ako zdroj uhlíka a 

energie rozličné organické zlúčeniny z humusu. Ťažko rozložiteľné látky trvalého humusu 

nevyužíva. Vyžaduje zásadité prostredie, teplotu 25 – 30 °C, ale zníženie teplôt znáša 

dobre. Intenzívne rozmnožovanie buniek nastáva po hnojení slamou. Využíva aj iné formy 

dusíka a ak je ich dostatok, molekulový dusík neviaže.  

b) Clostridium pasteurianum – striktne anaeróbna baktéria maslového kvasenia. 

Skvasovaním sacharidov získava potrebnú energiu na pútanie N2. Okrem N2 dobre využíva 

minerálne i organické formy dusíka. Táto baktéria je rovnako tolerantná voči kyslej i 

zásaditej reakcii pôdy s rozpätím pH je 4,5 až do 8,5. Veľmi dobre znáša vysoké nasýtenie 

vodou. Optimálna teplota je 25 – 30 oC.   

  

Symbiotické pútanie vzdušného dusíka  

Uskutočňujú ho nitrogénne baktérie, ktoré vytvárajú na koreňoch bôbovitých rastlín 

hrčky a žijú s nimi v symbióze. Tieto, tzv. hrčkotvorné baktérie, zaraďujeme najmä do rodu 

Rhizobium sp. Hrčkotvorné baktérie prenikajú z pôdy do koreňov bôbovitých rastlín cez 

poškodené bunky epidermy alebo kôry. Na infekciu koreňového systému je potrebný 

dostatočný počet životaschopných bakteriálnych buniek v prikoreňovej zóne. Na inokuláciu 

jedného semena rastliny je potrebných niekoľko sto až tisíc buniek. Rozmnoženie baktérií na 

povrchu koreňov urýchľujú najmä koreňové výlučky rastlín.  

Proces vniknutia hrčkotvorných baktérií do koreňového pletiva pozostáva z dvoch fáz:  

a) infekcia koreňových vláskov,  

b) tvorba hrčiek.   

Hrčkotvorné baktérie sú prísne aeróbne s optimálnou teplotou rastu 24 – 25 oC. V pôde 

vyžadujú neutrálne až slabo zásadité prostredie.  

V prvom období symbiózy prenikajú baktérie do koreňových vláskov rastlín, z ktorých 

čerpajú živiny a energiu, t. j., v tomto období parazitujú baktérie na rastline. Pokiaľ nie sú 

baktérie dostatočne virulentné, t. j. nie sú schopné infekcie, môžu byť v tomto štádiu strávené 

rastlinami a hrčka sa nevytvorí. Potom pôsobí ako parazit rastlina. Po vytvorení hrčiek v období 

kvitnutia rastlín sa vyvíja medzi rastlinami a rizóbiami symbióza. Rastlina poskytuje rizóbiám 

asimilačné produkty fotosyntézy, čo sú látky energeticky bohaté a baktérie ich ľahko využívajú 
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ako zdroj uhlíka a energie. Predpokladá sa, že rastlina poskytuje rizóbiám ešte aj niektoré 

rastové látky. Rizóbiá poskytujú zasa rastlinám 80 – 98 % dusíka v prijateľnej forme, čo je 

výsledkom ich schopnosti premieňať vzdušný dusík na dusík viazaný. V období, keď rastlina 

začína vytvárať plody, klesá činnosť hrčkotvorných baktérií, dochádza k ich rozpadu a 

využívaniu rastlinou. Iba menšia časť sa vracia späť do pôdy.  

  

Biologická imobilizácia dusíka   

Biologická imobilizácia je endergonický proces, pri ktorom sa získava energia v 

paralelných procesoch mineralizácie substrátu. Rozsah väzby je určený jednak možnosťami 

uvoľnenia biochemicky využiteľnej energie a jednak množstvom organických látok, do ktorých 

je možné dusík viazať.  

Najľahšie asimilovateľným zdrojom dusíka pre mnohé baktérie, aktinomycéty a 

mikroskopické vláknité huby sú amónne soli. Tie sa nachádzajú buď voľne v pôdnom roztoku, 

kedy sú pre organizmy dostupné, alebo sú chemicky viazané a pre organizmy ťažšie dostupné.  

Nitráty sú asimilované mnohými hubami z triedy Chytridiomycetes, vreckatovýtrusnými 

hubami (Ascomycota), napr. druhy rodu Chaetomium, Gymnoascus, malým množstvom 

bazídiomycét (Basidiomycota) a mnohými mitospórickými, resp. konídialnými hubami. 

Schopnosť asimilovať nitráty prebieha enzymatickou činnosťou zodpovedajúcich enzýmov v 

každej etape redukcie nitrátov. Väzba nitrátového dusíka je energeticky náročnejšia ako 

amónneho, pretože N-NO3
- sa musí pred zabudovaním do organických zlúčenín najprv 

redukovať na N-NH4
+.  

Na biologickú imobilizáciu dusíka majú okrem pomeru C : N v rozkladajúcom sa 

materiáli a v pôde, obsahu dostupného dusíka pre mikroorganizmy, vlhkostných a teplotných 

podmienok pôdy, acidity pôdy vplyv aj mnohé iné faktory, ktoré priamo súvisia s rozvojom 

mikrobiocenózy. Biologická imobilizácia  má časový charakter. Po dosiahnutí vrcholu v rozvoji 

mikroorganizmov nastáva uvoľnenie dusíka v anorganickej forme, dochádza k remineralizácii, 

pretože mikrobiálne bunky odumierajú a rozkladajú sa. Po odumretí mikroorganizmov, v 

ktorých bol dusík viazaný, je dusík z ich plazmy čiastočne mineralizovaný a čiastočne 

prechádza do formy humusových zlúčenín. Okolo 10 % viazaného dusíka v organických 

látkach pôdy, môže byť v nasledujúcom roku znovu využitých rastlinami.  
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6. 2. 2. MINERALIZÁCIA ORGANICKÝCH DUSÍKATÝCH LÁTOK (AMONIZÁCIA)  

 

Mineralizácia je najvýznamnejším, najrozšírenejším a kvantitatívne najrozsiahlejším 

procesom sprístupňovania dusíka v prírode. Je to biologický rozklad organických látok v 

pôde so sprievodným uvoľňovaním minerálneho dusíka v amoniakálnej forme. Preto sa 

často označuje aj synonymom – amonizácia. Zo všeobecne známych podmienok amonizácie je 

najvýznamnejším obsah dusíka v rozkladanej organickej hmote, resp. pomer C : N.  

Mineralizácia mikrobiálnych buniek môže prebiehať za prístupu alebo bez prístupu 

kyslíka. V oboch systémoch sa organický dusík premieňa na minerálnu formu, na amoniak, 

ktorý sa môže v pôde vymieňať s katiónmi. K tejto výmene dochádza na pôdnych koloidoch. 

Pôdne nitráty sú často vymývané do podzemných vôd, pretože nie sú schopné iónovej výmeny, 

zatiaľ čo amoniak vstupuje do oxidačných reakcií na povrchu koloidných častíc.  

Amonizácia dostala svoj názov podľa hlavného konečného produktu, t. j. amoniaku. Je to  

univerzálny proces, ktorý uskutočňuje tzv. amonizačná mikrobiota. Z hľadiska 

prispôsobovania sa dusíka rastlinám má najväčší význam amonizácia bielkovín a močoviny, 

ktorá sa vo väčšom množstve dostáva do pôdy vo forme priemyselného hnojiva.  

  

Amonizácia močoviny   

Pretože je močovina konečným produktom regresívnej premeny dusíkatých látok v 

organizme človeka a rôznych živočíchov, dosahuje jej produkcia obrovské množstvá. Denná 

produkcia močoviny je u človeka asi 30 mg. Ešte vyššia je u živočíchov. Predpokladá sa, že 

ročná produkcia močoviny na svete je 10 miliónov ton. Okrem toho sa močovina nachádza aj v 

telách húb. Z uvedeného je zrejmé, že činnosť baktérií, ktoré močovinu mineralizujú, je značná 

a má veľký význam v kolobehu dusíka v prírode.  

Chemicky močovina predstavuje diamid kyseliny uhličitej obsahujúci 46 % N. V 

amidickej forme je pre rastliny neprístupná, preto musí byť mineralizovaná. Chemizmus 

rozkladu je veľmi jednoduchý. Ide sa o hydrolýzu za pomoci enzýmu ureáza podľa rovnice:   

  

CO(NH2)2  +  2  H2O  →  (NH4)2CO3  

  

Výsledný (NH4)2CO3 (uhličitan amónny) je však málo stály a ďalej sa rozkladá na CO2, 

H2O a amoniak (NH3) podľa rovnice:  
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(NH4)2CO3   →  2 NH3 +  CO2  + H2O  

  

Rozkladači močoviny z nej dokážu využiť iba dusík, ktorý si berú z uvoľneného 

amoniaku. Ako zdroj uhlíkatých látok vyžadujú zložitejšie organické látky ako je močovina. 

Medzi najdôležitejšie mikroorganizmy patria Bacillus probatus, Planosarcina ureae, 

Micrococcus ureae, ktoré súborne označujeme ako urobaktérie.  

Charakteristickou vlastnosťou tejto skupiny mikroorganizmov je schopnosť existovať pri 

silne alkalickej reakcii prostredia. Minimálne pH prostredia je pre ne 7,0 a optimálne 8,0. Táto 

schopnosť je vytvorená tým, že baktérie v procesoch svojej životnej činnosti rozkladajú 

močovinu a produkujú amoniak, ktorý sa hromadí v prostredí a silne ho alkalizuje. Baktérie sú 

značne odolné voči amoniaku. V prostredí, v ktorom žijú znášajú jeho koncentráciu aj niekoľko 

percent. Intenzitu ich činnosti, okrem pomeru C : N v rozkladanom materiáli, ovplyvňuje tiež 

pH prostredia a jeho teplota. So stúpajúcou teplotou sa priamoúmerne zvyšuje intenzita 

mikrobiálneho rozkladu močoviny až po optimálnu hranicu + 37 oC. 

 

Amonizácia kyseliny močovej a kyseliny hipurovej   

Kyselina močová je pre baktérie zdrojom dusíka a zároveň aj uhlíka, ktorým je 

produkovaný CO2. Medzi najznámejšie  baktérie rozkladajúce kyselinu močovú na močovinu a 

kyselinu vínnu patria druhy Pseudomonas fluorescens, Caseobacterium vulgare,  Clostridium 

acidiurici.   

Ešte ľahšie sa rozkladá kyselina hipurová, pri hydrolýze ktorej sa tvorí kyselina benzoová 

a glykokol. Glykokol sa štiepi na amoniak a kyselinu octovú, ktorú môžu niektoré organizmy 

rozložiť až na H2O a CO2. Z baktérií ju rozkladajú druhy Micrococcus ureae a Bacillus 

mesentericus.  

  

Amonizácia chitínu   

Hydrolýza chitínu prebieha enzymaticky chitinázou a chitobiázou. Pôsobením enzýmu sa 

chitín rozkladá nasledovne:  

 

                 chitináza                                               chitobiáza 

chitín   →   chitozan  →  N- acetylglukozamín  →  glukozamín + kys. octová 
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glukozamín sa ďalej rozkladá 4 C6H11O5NH2 + H2O → C6H12O6 + 4 NH3  

  

Okrem toho sa uvoľňuje tiež veľké množstvo kyseliny octovej. Acetylglukózamín sa 

ďalej štiepi na glukózamín, ktorý je vlastným producentom amoniaku. Glukóza a kyselina 

octová slúžia mikroorganizmom ako zdroj energie  a amoniak predstavuje  zdroj dusíka. 

Najznámejším rozkladačom je baktéria Bacterium chitinovorum.   

 

Amonizácia bielkovín  

Bielkoviny sú vysokomolekulové látky, ktorých štiepne produkty sú príliš veľké, takže 

protoplazma mikrobiálnych buniek ich nemôže priamo prijať cez bunkovú stenu. Preto rozklad 

bielkovín prebieha mimo mikrobiálnej bunky pôsobením komplexu proteolytických 

enzýmov, ktoré amonizačná mikrobiocenóza vylučuje do prostredia. Bielkoviny sa rozložia 

na aminokyseliny, ktoré mikroorganizmy už prijímajú do protoplazmy. Tam pokračuje ich 

deaminácia až na konečné produkty.   

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 

zložené najmenej z dvoch dipeptidov. Ich rozklad sa uskutočňuje prostredníctvom ďalšej 

skupiny enzýmov, tzv. peptidáz. Konečnými produktami rozkladu bielkovín mimo bunky sú 

aminokyseliny, ktoré môžu prejsť cez bunkovú stenu mikroorganizmov prostredníctvom 

špecifických enzýmov, tzv. permeáz. Vo vnútri buniek sa aminokyseliny následne rozkladajú 

skupinou deamináz a dekarboxyláz na konečné produkty.   

Tieto reakcie označujeme súborne ako deaminácie. Schéma rozkladu bielkovín je 

nasledovná:  

  

bielkovina  →  peptón  →  peptid  →  aminokyselina  

  

K najznámejším rozkladačom patria baktérie Caseobacterium vulgare, Bacterium 

putidum, Escherichia coli, Bacillus mycoides, Bacillus mesentericus, Bacillus megatherium, 

Pseudomonas putida a mikroskopické vláknité huby Trichoderma konignii, druhy rodu 

Aspergillus, Botrytis.  
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Rýchlosť rozkladu bielkovín závisí od množstva proteínového materiálu prichádzajúceho 

do pôdy, ako aj biochemickej činnosti amonizačných mikroorganizmov, ktorá je  ovplyvňovaná 

faktormi vonkajšieho prostredia (teplota, vlhkosť, pH).  

V rámci amonizácie bielkovín je potrebné uviesť základné typy deaminácií:  

1. hydrolytická deaminácia – aminokyseliny sa rozkladajú na príslušné oxykyseliny, 

alkoholy, amoniak  

R·CH·NH2·COOH  +  H2O  →  R-CHOH·COOH  +  NH3   

 

2. hydrolytická deaminácia spojená s dekarboxyláciou – aminokyseliny sa rozkladajú na 

príslušné oxykyseliny, alkoholy, amoniak a dekarboxyláciou CO2  

R·CH·NH2·COOH  +  H2O  →  R-CH2OH  +  CO2  +  NH3  

 

3. redukčná deaminácia – vedie ku vzniku mastných kyselín   

R·CH·NH2·COOH  +  H2 →  R-CH2·COOH  +  NH3   

 

4. redukčná deaminácia spojená s dekarboxyláciou – vzniknuté mastné kyseliny sa často 

dekarboxylujú  

R·CH·NH2·COOH  +  H2  →  R-CH2·COOH +  NH3  

R-CH2·COOH  →   R·CH3  +  CO2  

 

5. oxidačná deaminácia spojená s dekarboxyláciou – je katalyzovaná špecifickými 

oxidázami, vznikajú kyseliny a amoniak. Reakcia je často spojená s dekarboxyláciou, 

pričom vznikajú mastné kyseliny  

R·CH·NH2·COOH  +  O2   →   R-CHOH  +  CO2 +  NH3   

 

6. priama deaminácia spojená s tvorbou dvojitých väzieb – vznikajú nenasýtené kyseliny 

R·CH·NH2·COOH   →  R-CH=CH·COOH  +  NH3 

  

Amonizácia nukleoproteidov  

Nukleoproteidy sú všeobecne dobrým zdrojom dusíka a menej vhodným zdrojom uhlíka   

pre veľa druhov mikroorganizmov, ktoré sú schopné produkovať enzýmy ribonukleázy a 

deoxyribonukleázy (napr. z baktérií druhy rodu Achromobacter, Bacillus, Clostridium, 
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Micrococcus, Pseudomonas  a z mikroskopických vláknitých húb druhy rodu Penicillium a  

Aspergillus).  

Rozklad prebieha nasledovne:  

• rozštiepenie nukleoproteidov,  

• rozklad polynukleotidového reťazca molekuly RNA a DNA,  

• defosforylácia mononukleotidov,  

• rozštiepenie nukleozidu na cukor a bázy,  

• rozklad purínových a pyrimidínových báz.  

 

6. 2. 3. MIKROBIÁLNE PREMENY MINERÁLNYCH FORIEM DUSÍKA   

 

Nitrifikácia  

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 až na nitráty. Uskutočňujú 

ju chemoautotrofné aj chemoheterotrofné mikrororganizmy a podľa toho ju rozdeľujeme na 

autotrofnú a heterotrofnú. Autrotrofná nitrifikácia má rozhodujúci podiel na oxidácii 

redukovaných anorganických zlúčenín dusíka.  

  

Autotrofná nitrifikácia  

Predstavuje oxidáciu amónnych solí (redukovaných anorganických zlúčenín dusíka), 

ktorá prebieha v 2 fázach:  

1. fáza je nitritácia, pri ktorej nitritačné baktérie oxidujú amoniak na nitrity 

2 NH3  +  3 O2   →  2 NO2
-  +  2H2 +  2H2O  +  619 kJ 

  

2. fáza je nitratácia, pri ktorej nitratačné baktérie oxidujú nitrit na nitrát 

2 HNO2  +   O2  →  2 NO3
-  +  2H+  +  96 kJ 

  

Pri oboch stupňoch sa oxidačnou fosforyláciou uvoľňuje energia, ktorá je využívaná ako 

jediný zdroj energie. Ako zdroj uhlíka mikroorganizmy využívajú CO2. Celý priebeh 

nitrifikácie je z chemického hľadiska jednoduchý, ale veľmi citlivý na ekologické podmienky.        
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Nitrifikačné baktérie sú špecializované, autotrofné a striktne aeróbne. Delíme ich na nitritačné a 

nitratačné. Nitritačné baktérie majú vo svojom rodovom názve predponu „nitroso“ (napr. 

Nitrosobacter, Nitrosospira, Nitrosomonas, Nitrosococcus) a nitratačné predponu „nitro“ (napr. 

Nitrobacter,  Nitrocystic).  

  

Nitrifikácia je špecifický proces, ktorý sa uskutočňuje za prísne stanovených 

podmienok.  

 

a) Vplyv NH3 – závisí od fázy nitrifikácie, počas 1. stupňa je dostatok NH3 potrebný, pri 2. 

stupni je inhibičný.  

b) Vplyv pH –  optimum je v rozmedzí 7 – 8, pri pH = 5,0 je nitrifikácia silne potlačená, pri  

pH 4,0 úplne prestáva. Existujú však aj také mikroorganizmy, ktoré sú 

schopné nitrifikácie aj v rozmedzí 3,5 – 10, v tomto prípade ide o adaptáciu 

kmeňov a nie o ich mutáciu.  

c) Vplyv aerácie – nitrifikácia je veľmi náročná na prítomnosť kyslíka, prebieha len v 

aeróbnych podmienkach, hoci nitrifikačné baktérie vzhľadom na veľkú adaptačnú 

schopnosť môžu existovať aj v menej prevzdušnených prostrediach, ale intenzita 

nitrifikácie potom klesá.   

d) Vplyv organických látok, keď rozhodujúcim je pomer C : N.  

e) Vplyv teploty – rýchlosť klesá so znižujúcou sa teplotou. Úplne sa zastavuje pri bode 

mrazu, optimum dosahuje pri 25 – 30 oC, nad hranicou optima znovu klesá a pri 45 oC sa 

úplne zastavuje.   

  

Nitrifikácia má veľký ekologický význam. Nitráty sa v pôde neviažu na pôdny sorpčný 

komplex a sú dobre rozpustné vo vode. Pohyb nitrátov v pôdnom profile je veľmi dôležitý a má 

veľký význam pre dobré zásobovanie koreňov rastlín dusíkom, aj keď je energeticky oveľa 

menej výhodný ako využitie amónnych iónov. Ak je však v pôde väčšie množstvo nitrátov ako 

môžu rastliny prijať, dostavuje sa mnohostranný negatívny účinok, pri ktorom sa:  

1. znižuje agronomická a ekonomická efektívnosť využitia dusíka vyplavovaním a 

splavením nitrátov do podzemnej vody alebo vodných tokov a unikaním dusíka z 

ekosystému denitrifikáciou,  
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2. zhoršujú pôdne vlastnosti,  

3. zhoršujú niektoré zložky životného prostredia (napr. kontaminácia zdrojov pitnej vody, 

eutrofizácia vodných nádrží, kumulácia nitrátov v pôde, v biomase rastlín ako sú trávy, 

špenát, mrkva, šalát a pod.). Nadmerná kumulácia nitrátov cez pôdu a rastliny negatívne 

vplýva na zdravie živočíchov a ľudí.  

  

Heterotrofná nitrifikácia  

Heterotrofnú nitrifikáciu sú schopné uskutočňovať prakticky všetky heterotrofné 

mikroorganizmy. Vznik nitrátov je u nich výsledkom vnútrobunkovej regulácie. Energiu, ktorá 

vzniká pri oxidácii amónnych iónov mikroorganizmy nevyužívajú.   

Základné mechanizmy oxidácie dusíkatých zlúčenín sú pri oboch typoch nitrifikácie 

rozdielne. Kým pri autotrofnej nitrifikácii je oxidácia amoniaku a nitritov spojená s 

cytochrómovým systémom a tvorbou ATP, pri heterotrofnej nitrifikácii sa táto spojitosť doteraz 

nenašla. Energia pre biosyntézy sa získava inými mechanizmami súvisiacimi s oxidáciou 

organických látok. Veľmi dôležité však je, že pri oboch typoch vstupuje do oxidovaných 

zlúčenín molekulový kyslík. Substrátom nemusí byť len amoniak, ale aj redukované zlúčeniny 

dusíka (amíny, amidy). Pri heterotrofnej  nitrifikácii nevznikajú len nitráty, ale proces sa často 

zastaví na medzistupňoch, akými sú nitrit, hydroxylamínové kyseliny, hydroxylamíny, ktoré sú 

chemicky nestále a toxické aj v malých koncentráciách. Tvorba nitrátov sa dokázala len pri 

malom počte mikroorganizmov, najmä u mikroskopických vláknitých húb. Z toho dôvodu 

môže prebiehať aj v anaeróbnych podmienkach a pri nízkom pH. Ekologický význam 

heterotrofnej nitrifikácie nie je zatiaľ jasný.  

  

Denitrifikácia  

Denitrifikácia je 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. Nepriama redukcia prebieha chemickými reakciami. Preto sa tento spôsob 

redukcie nazýva aj chemodenitrifikácia.  

Plynné straty dusíka z pôdy sú založené na tvorbe a následnom unikaní plynných foriem 

dusíka z pôdy. Ide o amoniak (NH3), oxidy dusíka (NO, NO2, N2O) a plynný molekulový dusík 
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(N2). Tieto straty vedú k odovzdaniu časti pôdneho dusíka do ovzdušia s možnosťami jeho 

opätovného návratu do pôdy protichodnými mechanizmami (prírodnými aj antropickými).   

Denitrifikácia je opačným procesom ako nitrifikácia. Je to redukcia nitrátov a nitritov 

niekedy až na molekulový dusík. Pri denitrifikácii môže dôjsť k vysokým stratám dusíka. 

Rozoznávame priamu a nepriamu denitrifikáciu.  

  

Priama denitrifikácia sa uskutočňuje pomocou endoenzýmu nitratáza, ktorým sa 

aktivuje kyslík nitrátov, ktorý sa následne stáva akceptorom vodíka. Zároveň musí existovať aj 

iný enzýmový systém, ktorý aktivuje molekulový kyslík. V anaeróbnych podmienkach 

prebieha len systém aktivujúci kyslík nitrátov. Ak je v prostredí dostatočné množstvo 

organických látok, oba systémy fungujú súčasne a len chemická povaha donorov rozhoduje o 

tom, ktorý sa bude uplatňovať viac.  Priamu denitrifikáciu vyjadruje reakcia:  

  

2 HNO3  →   2 HNO2  → 2 HNO  →  N2  

  

 

Priamu denitrifikáciu uskutočňujú baktérie Chromobacterium denitrificans, 

Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas pyocyanea. Priama denitrifikácia je špecifickým 

procesom, ktorý sa uskutočňuje za prísne stanovených podmienok, ktorými sú:  

• dostatok nitrátov, organických látok a denitrifikačných baktérií v prostredí,  

• anaeróbne prostredie,  

• pH 7 – 8, pričom acidifikácia denitrifikáciu spomaľuje. Tu však nastupuje abiologická 

denitrifikácia – chemodenitrifikácia, ktorá predstavuje chemické reakcie v prítomnosti 

nitritov iných nestálych produktov oxidácie amoniaku a redukcie nitrátov. Výsledkom 

týchto reakcií sú opäť plynné formy dusíka unikajúce do ovzdušia.   

  

Nepriama denitrifikácia nastáva ako dôsledok chemickej reakcie medzi kyselinou 

dusitou a aminokyselinami. Prebieha tu iba redukcia z nitrátov na nitrity. Pretože tomuto 

procesu vyhovuje kyslé prostredie, prebieha skôr v lesných pôdach. Tento proces vyjadruje 

reakcia:  

R-CHNH2COOH  +  O=N-OH  →  R-CHOHCOOH  +  H2O +  N2  
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Účasť mikroorganizmov je spojená len s tvorbou nitritov a aminokyselín a nemá pre ne 

žiadny energetický význam. Denitrifikácia je posledná etapa v kolobehu dusíka, pri ktorej sa do 

atmosféry vracajú späť jeho plynné formy. Konečnými produktmi sú NO, N2O a najmä N2. 

Predpokladá sa, že únik dusíka z pevniny a oceánov dosahuje hodnotu 170.106  ton ročne.   

 

6. 3. KOLOBEH SÍRY  

  

Síra je biogénny prvok nevyhnutný pre syntézu organickej hmoty živými organizmami. 

Živé organizmy ju môžu prijímať len vo forme rozpustených síranov. V redukovanej 

podobe ako H2S sa síra nachádza v biosfére, čo je následok vulkanickej činnosti a tiež 

metabolizmu mikroorganizmov. H2S sa v prírode môže hromadiť iba v anaeróbnom prostredí, 

kým v aeróbnych podmienkach sa spontánne oxiduje prítomným kyslíkom. Kolobeh síry je v 

prírode veľmi dôležitý, pretože prostredníctvom sírnych aminokyselín je zložkou bielkovín.  

V atmosfére sa síra nachádza vo veľmi malom množstve, kde sa dostáva spaľovaním 

uhlia, priemyselnými exhalátmi, ako napr. SOx, SO2, CS2 a tiež vulkanickou činnosťou v 

oblastiach, kde sú činné sopky. Do pôdy sa síra dostáva prostredníctvom vodných zrážok z 

atmosféry. Je to pomerne malé množstvo, ktoré predstavuje hodnotu od 0,5 do 50 kg.ha-1 za 

rok. V pôde sa síra nachádza vo forme organických zlúčenín, kedy je viazaná do tiel rastlín, 

mikroorganizmov, živočíchov, alebo je súčasťou hnojív a anorganických zlúčenín, ako sú 

napr. sírany a sulfidy. Spolu toto množstvo predstavuje od 0,01 do 0,05 % pôdnej hmoty. 

Organické zlúčeniny síry podliehajú mineralizácii a anorganické zlúčeniny podliehajú 

mikrobiálnym premenám v procese sulfurikácie a desulfurikácie (Obr. 47).   
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Obrázok 47. Kolobeh síry (orig. A. Šimonovičová). 

 

Obidva procesy prebiehajú aj v bahne na dne rybníkov, jazier, vodných tokov a morí. 

Morská voda obsahuje pomerne veľké koncentrácie síranov a ich bakteriálna redukcia je 

dôležitým procesom spojeným s mineralizáciou organických látok na dne oceánov. Aj niektoré 

pobrežné oblasti, kde sa hromadí množstvo organických látok, sú miestom masívnej redukcie 

síranov. Dôkazmi tohoto procesu je nepríjemný zápach sírovodíka, ktorý robí také miesta 

neobývateľnými. Od prítomnosti sulfidu železnatého je  bahno na týchto miestach sfarbené na 

čierno.  

  

Mineralizácia organických zlúčenín síry  

Rastliny a tiež niektoré mikroorganizmy sú schopné prijať, t. j. asimilovať síru v 

oxidovanej forme ako anión SO4
2-. Rastlina, resp. mikroorganizmus príjme tento anión a 

zabuduje ho do organických zlúčenín, t. j. do bielkovín prostredníctvom sírnych aminokyselín. 

Do tiel živočíchov a tiež človeka sa dostáva po konzumácii rastlinnej potravy. V tele rastlín, 

mikroorganizmov a živočíchov je síra viazaná v organických  zlúčeninách  a znova je prístupná 

len po mineralizácii.   
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Mineralizácia organických zvyškov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu prebieha cez 

bielkoviny až na sírne aminokyseliny. Rozkladom sírnych aminokyselín sa uvoľňuje sírovodík 

H2S, ktorý ďalej podlieha premenám.  

V aeróbnom prostredí sírovodík H2S oxiduje za vzniku aniónov SO4
2- , ktoré sú 

prístupné pre rast rastlín a niektoré mikroorganizmy. V anaeróbnom prostredí sa H2S hromadí 

a stáva sa tak pre rastliny a mikroorganizmy toxický.  

Rozsah mineralizácie organických zlúčenín síry závisí jednak od ich množstva v pôde, a 

jednak od pomeru C : S v mineralizovanom substráte. K akumulácii síranov v pôde dochádza  

iba v tom prípade, keď obsah síry v organickej hmote prevyšuje požiadavky mikroorganizmov.  

  

Mikrobiálne premeny anorganických zlúčenín síry   

Sulfurikácia   

Sulfurikácia  je  mikrobiálny proces, pri ktorom sa redukované formy síry postupne 

oxidujú  až na sírany za súčasného uvoľňovania energie. Proces prebieha podľa schémy:  

 

  

SH-    →     S   →    S2O3
2-   →    S4O6

2-    →   SO4
2-  

                                 7 kJ      62 kJ            20kJ           418 kJ   

 

Na sulfurikácii sa podieľajú  tri hlavné skupiny sírnych baktérií:  

1. Chemolitotrofné sírne baktérie žijúce v  pôde. Energiu získavajú oxidáciou síry 

alebo anorganických zlúčenín, nikdy však nie zo sírovodíka H2S. Zdrojom uhlíka je 

pre ne CO2, t. j. sú to autotrofné mikroorganizmy. Patria sem aeróbne baktérie 

Acidothiobacillus thiooxidans, Acidothiobacillus thioparus a fakultatívne anaeróbny 

druh Acidothiobacillus denitrificans.  

2. Bezfarebné sírne baktérie žijúce v bahne. Táto skupina baktérií získava energiu 

oxidáciou H2S cez elementárnu síru až na H2SO4. Zdrojom uhlíka sú pre ne organické 

zlúčeniny, t. j. sú to heterotrofné mikroorganizmy. Ak sa nachádzajú v prostredí s 

dostatkom H2S, elementárna síra sa ukladá v plazme buniek ako zásobná látka. Ak je 

v prostredí málo H2S, dochádza k oxidácii na H2SO4, ktorá sa v bunkách sírnych 

baktérií neutralizuje bikarbonátmi vápnika a v tejto forme preniká do prostredia. 
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Patria sem druhy rodu Beggiatoa, Thiothrix, Thiophysa, ktoré sú najviac zastúpené v 

bahne.  

3. Fotosyntetické sírne baktérie žijúce vo vode. Pre túto skupinu baktérií je zdrojom 

energie svetlo. Fotosyntetizovať môžu na základe purpurových a zelených pigmentov. 

Zdrojom uhlíka je pre ne CO2, t. j. sú to autotrofné mikroorganizmy. Patria sem 

purpurové sírne baktérie z čeľade Thiorodaceae, ktoré obsahujú farbivo 

baktériopurpurín a zelené sírne baktérie z čeľade Chlorobacteriaceae, ktoré obsahujú 

farbivo baktériochlorín. Fotosyntetické sírne baktérie sú veľmi dôležité pre elimináciu 

toxického vplyvu sírovodíka vo vode.  

 

Desulfurikácia   

Desulfurikácia prebieha súčasne so sulfurikáciou. Je to postupná redukcia síranov, 

siričitanov a sírnatanov až na H2S pôsobením desulfurikačných baktérií, ako napr. druh 

Desulfovibrio desulfuricans. Desulfurikačné baktérie sú fakultatívne autotrofné 

mikroorganizmy. Zdrojom energie je pre ne svetlo a redukcia anorganického substrátu. Ako 

zdroj uhlíka využívajú CO2. Desulfurikačné baktérie sú na zvýšenú koncentráciu H+ iónov 

veľmi citlivé a v prostredí pH menej ako 5,5 (čo predstavuje silne kyslú pôdnu reakciu) 

prakticky vôbec nerastú. Znamená to, že v kyslých pôdach k redukcii síranov nedochádza.  

    

Vznik sírovodíka H2S    

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.  

Vo vyšších koncentráciách je sírovodík pre rastliny a tiež pre mikroorganizmy toxický. 

Vo vode jeho nadbytok spôsobuje koróziu kovových predmetov (napr. železné potrubie), ale 

pôsobí tiež toxicky na ryby a všetky vo vode žijúce organizmy a vodné rastliny.  

Ak je v prostredí nedostatok síry, mikroorganizmy sú schopné ju všetku využiť na 

syntézu vlastnej protoplazmy. V takomto prípade hovoríme o tzv. imobilizácii síry, t. j. o jej 

dočasnom zneprístupnení mikroorganizmami. Po odumretí mikroorganizmov sa síra opäť 

uvoľní, vracia sa do kolobehu a stáva sa znova mobilnou, resp. prístupnou pre rastliny.  
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6. 4. PREMENY FOSFORU   

  

Fosfor je svojim výskytom viazaný na pôdu, minerály a živé organizmy. V atmosfére 

sa voľný nevyskytuje, preto nehovoríme o jeho kolobehu, ale o premenách. Pôdy obsahujú 

rôzne množstvo fosforu (od 0,02 do 0,2 %), čo závisí v prvom rade od materskej horniny a od 

obsahu organických látok. Podiel organicky viazaného fosforu sa z celkového množstva 

pohybuje v rozmedzí od 25 do 70 %. 

V pôde je fosfor viazaný v anorganickej forme, čo je ťažko rozpustný apatit, 

hydroxyapatit a fluorit. A tiež v rozpustnej forme ako CaHPO4, Ca(H2PO4)2. Rastliny najlepšie 

prijímajú anióny H2PO4-, HPO4
2-, PO4

3-. V organickej forme je fosfor viazaný v humuse a časť 

v odumretých organizmoch, pričom 50 až  80 % fosforu predstavuje fytín, od 10 do 20 % 

nukleové kyseliny, fosfolipidy a fosfosacharidy. Fosfor môže byť pevne zabudovaný do 

humusových látok, alebo je na ne nasorbovaný, najmä ak obsahujú Fe a Al.   

 

Premeny fosforu v pôde spočívajú v mobilizácii prijateľného P tak z anorganických 

ako aj organických zlúčenín, t. j. z jeho sprístupnenia pre rastliny. Imobilizácia (t. j. dočasne 

zneprístupnenie) fosforu je založená na tom, že mikroorganizmy síce sprístupnia fosfor, ale 

sami ho využijú vo svoj prospech, čím sa stávajú pre rastliny konkurentmi.  

 

Mobilizácia fosforu z anorganických zlúčenín sa uskutočňuje aj biologickou cestou, a 

to dýchaním rastlín a mikroorganizmov. Pri dýchaní rastlín a mikroorganizmov v pôdnej vode 

vzniká H2CO3, ktorá disociuje na katión H+ (ten rozpúšťa fosfáty a pôdne minerály) a na anión 

HCO3-, ktorý sa podieľa na uvoľnení, t. j. desorpcii fosforečnanov najmä v rizosfére rastlín, čím 

ich sprístupňuje. Sorbované fosforečnany majú v ornici poľnohospodársky obrábaných pôd 

veľký význam pri premenách fosforu.  

 

Sprístupnenie fosforu z organických zlúčenín sa uskutočňuje mineralizáciou 

organických látok s obsahom fosforu. Avšak, nie všetky tieto látky sú rovnako rozložiteľné. 

Fosfor je vo fytínoch viazaný veľmi pevne, najmä keď ide o Fe- a Al-fytíny. Mineralizácia tu 

prebieha veľmi pomaly a urýchľuje sa vápnením. Nukleové kyseliny a ďalšie polyméry s 

obsahom fosforu štiepi početná mikrobiocenóza. Rozklad enzýmom fosfatázou je limitovaný 
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sorpciou na ílové minerály. Aj fosfor zabudovaný do molekúl humusových látok sa uvoľňuje 

veľmi pomaly, preto je jeho význam z hľadiska zásobovania rastlín menší. Fosforečnany, ktoré 

sú nasorbované na humusové látky sa uvoľňujú lepšie, rýchlejšie. Rýchlosť mineralizácie 

fosforu je priamoúmerná koncentrácii organických zlúčenín fosforu a úpravou pH  je možné 

priaznivo ovplyvniť priebeh celého procesu.  

 

Imobilizácia anorganického fosforu. Sprístupnené formy fosforu a aj fosfor z 

minerálnych hnojív mikroorganizmy prijímajú a vedia ho v procese biosyntézy zabudovať. 

Vtedy sa pre rastliny stávajú konkurentmi. Imobilizácia fosforu závisí od pomeru C : P. Ak je 

tento pomer 100 : 1, prevláda mobilizácia, t. j. fosfor je pre rastliny prístupný. Ak je C ˃ ako 

100, resp. ak je P < ako 1, vznikajú podmienky pre imobilizáciu fosforu, t. j. pre jeho dočasné 

zneprístupnenie pre rastliny. Ten sa k rastlinám dostáva až po odumretí mikroorganizmov a po 

mineralizácií ich tiel. Neprístupné formy P sú predovšetkým v jeho zlúčeninách s Fe a Al 

(FePO4 strongit a AlPO4 variscit).  

  

6. 5. PREMENY ŽELEZA  

  

Železo je pre mnohé mikroorganizmy mikroelementom a ľahko podlieha zmenám 

vyvolaným činnosťou mikroorganizmov. Rovnako ako fosfor, voľné železo sa v atmosfére, 

preto hovoríme o jeho premenách. V pôde je viazané v rôznych mineráloch vo forme 

amfotérnych oxidov a hydroxidov železa a vo forme solí. Do pôdy sa tiež dostáva s 

rastlinnými zvyškami, čo predstavuje organicky viazané Fe v chlorofyle. Takmer všetky pôdy 

obsahujú dostatočné množstvo Fe, ktoré vedia rastliny využiť. Železo je však aj vo formách, 

ktoré sú pre rastliny neprijateľné.  

Premena Fe sa deje činnosťou železitých baktérií z čeľade Chlamydobacteriaceae a 

Caulobacteriaceae, ktoré oxidujú Fe podľa nižšie uvedenej rovnice až na Fe(OH)3, ktoré sa 

vyzráža okolo buniek.   

  

Fe2+  →  Fe3+  →  Fe(OH)3  
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Pri nedostatočnom prevzdušnení, resp. pri záplavách sa zvyšuje koncentrácia Fe2+. Je to 

napr. v glejových pôdach, kedy sa Fe neoxiduje, ale naopak, dochádza k jeho redukcii. 

Hromadí sa a pôda je sfarbená zlúčeninami Fe na sivomodro.  

Prijateľnosť Fe závisí od pH prostredia, prítomnosti Ca2+ a iných katiónov, od oxidačno-

redukčných procesov v pôde, od vodno-vzdušného režimu a od pôdnej mikrobiocenózy. Ak je 

pH prostredia < 4,0 (čo predstavuje extrémne kyslé pôdne prostredie), Fe 3+ sa stáva viac 

rozpustným v H2O a začne pôsobiť ako oxidačné činidlo. Uvoľňujúce sa teplo vytvára vhodné 

podmienky na rozvoj železo oxidujúce baktérie Acidothiobacillus thiooxidans a 

Acidothiobacillus ferrooxidans, ktoré ešte viac zintenzívňujú acidifikáciu biotopu 

biochemickým generovaním H2SO4.  

  

  

6. 6. PREMENY DRASLÍKA  

  

Rovnako ako fosfor a železo aj draslík je v pôde viazaný, a tak preto hovoríme o jeho 

premenách. Draslík patrí k dôležitým biogénnym prvkom v pôde, a napriek tomu sa o jeho 

biologických premenách vie stále pomerne málo. Zmeny jeho väzieb sú totiž prevažne 

abiotickej povahy. Pevne chemicky viazaný je v prvotných mineráloch hornín. V pôde sa 

nachádza vo forme alumosilikátov, najmä draselných živcov, ako je napr. ortoklas a sľúd, ako 

je napr. biotit a muskovit.  

 

Z týchto foriem sa uvoľňuje:  

1. zvetrávaním, keď sa vo forme K+ viaže na sorpčný komplex pôdy rovnako ako katióny 

Ca2+, Mg2+, NH4
 + a H+, čo zabraňuje jeho vyplaveniu,  

2. rozkladnou činnosťou baktérií rozkladajúcich silikáty, napr. Bacillus circulans, ktoré 

rozkladajú alumosilikáty a uvoľňujú tak draslík vo forme prístupnej pre rastliny.  

Veľmi pohyblivý, mikroorganizmom a rastlinám prístupný je najmä v pôdnej vode 

rozpustný K+. Tento sa často fixuje v druhotných ílových mineráloch, alebo sa vyplavuje do 

hydrosféry. Časť draslíka sa potom dostáva do pôdy aj prostredníctvom atmosférických zrážok.  
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7. 

RAST A ROZMNOŽOVANIE MIKROORGANIZMOV 

 

7. 1. RAST A JEHO ANALÝZA 

 

Rast živého organizmu alebo jeho časti, predstavuje, z pohľadu biológie, proces 

kvantitatívnych zmien. Je charakterizovaný prírastkom hmoty a rozmerov, a súčasne 

sprevádzaný syntézou makromolekúl, ktorá vedie k tvorbe novej organizovanej štruktúry. 

Podľa tejto definície je rast aj zväčšovanie rozmerov makromolekuly v živej bunke 

pripájaním stavebných jednotiek zo zásob intermediátov, ako výsledok enzýmovej 

činnosti bunky. Rast živej bunky nastáva ak je celková rýchlosť bunkovej syntézy vyššia ako 

celková rýchlosť bunkovej degradácie.  

Kým u mnohobunkových organizmov pod rastom rozumieme zmenu veľkosti jedinca 

samotného, teda jeho výsledkom je zvýšenie počtu a veľkosti buniek jedného organizmu; u 

jednobunkových organizmov sa pod pojmom rast zvyčajne rozumie zvyšovanie počtu 

mikroorganizmov v populácií, a nie rast bunky ako takej.  

Baktérie rastú vo forme kolónií na vhodných tuhých kultivačných médiách. Kolóniu 

tvoria nahromadené baktérie jedného typu, ktoré vznikli delením. Ich počet sa vyjadruje 

jednotkou – KTJ (Kolóniu Tvoriaca Jednotka) alebo CFU (Colony Forming Unite). Rast 

mikroskopických húb zahŕňa transport a asimiláciu nutrientov z prostredia a ich následnú 

integráciu do bunky. Následkom tohto procesu je zvýšenie obsahu mikrobiálnej biomasy 

sprevádzané intenzívnym delením buniek (u kvasiniek) alebo tvorbou sept, t. j. priehradok (u 

vyšších hub). 

 

 

 

 

 

 

V priaznivých podmienkach sa rastúca jednobunková populácia zdvojnásobuje v 

pravidelných intervaloch, pretože obe dcérske bunky, ktoré vznikli rozdelením materskej 

bunky, majú taký istý rastový potenciál ako materská bunka. Ak sa populácia začína z jedinej 

bunky, niekoľko prvých delení bude synchronizovaných, ale postupne sa táto synchrónnosť 

Ak prenesieme bunku z koncentrovanejšieho roztoku do roztoku 

zriedenejšieho, bunka na základe osmózy začne prijímať vodu a tým zväčšovať 

svoje rozmery. V tomto prípade však nejde o rast, pretože súčasne nedochádza k 

syntéze nových zložiek. 
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stratí vďaka nepatrným rozdielom medzi jednotlivými bunkami populácie. Keďže jednotlivé 

bunky sa potom nebudú deliť v tom istom čase, prejaví sa navonok ako súvislý prírastok 

biomasy a počtu buniek, pričom zdvojnásobenie masy alebo počtu buniek sa bude odohrávať 

v pomerne stálych intervaloch. Tento čas potrebný na zdvojnásobenie masy alebo počtu 

buniek označujeme ako stredný (priemerný) čas zdvojenia. 

 

Ak je pôvodný počet buniek v populácii N₀, potom v nasledujúcich generáciách bude:  

po 1 generácii N₁ = 2 N₀,  

po 2 generáciách N₂ = 2 x 2 N₀ = 2² N₀,  

po 3 generáciách N₃ = 2 x 2² N₀ = 2³³ N₀,  

po 4 generáciách N₄ = 2 x 2³ N₀ = 2⁴ N₀,  

po n generáciách Nn = 2n N₀. 

 

Logaritmus počtu buniek narastá v priamej úmere s časom. Takýto rast označujeme ako 

logaritmický alebo exponenciálny rast. Rast môžeme znázorniť dvojakým spôsobom, a to ako 

zmenu počtu buniek v čase (exponenciálna krivka, Obr. 48 A) alebo ako zmeny logaritmu 

počtu buniek v čase (priamková závislosť, Obr. 48 B). Druhý spôsob grafického znázornenia 

(semilogaritmický) je výhodnejší z viacerých dôvodov. Sklon priamky závisí od rýchlosti 

rastu organizmov, čím je sklon strmší, tým vyššia je rýchlosť rastu a obrátene. Celkový 

priebeh semilogaritmickej závislosti ukazuje aj to, či populácia rastie konštantnou rýchlosťou, 

alebo sa rýchlosť rastu mení. Priamková závislosť hovorí o konštantnej rýchlosti, odklon od 

priamky nahor znamená zrýchľovanie, odklon nadol zasa spomaľovanie rastu. 

 

 

Obrázok 48. Rast mikroorganizmov. Exponenciálna závislosť (A), priama závislosť (B) 

 (orig. A. Šimonovičová). 
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Rast mikrobiálnej populácie v určitom objeme živného média neprebieha stále 

exponenciálne. Rast sa spomaľuje spotrebou živín, tvorbou metabolitov alebo tvorbou 

toxických produktov, prípadne kombinovaným účinkom uvedených faktorov.  

Z hľadiska nároku mikroorganizmov na prítomnosť kyslíka môže kultivácia prebiehať v 

aeróbnych (za prítomnosti kyslíka) alebo anaeróbnych (bez prítomnosti kyslíka) 

podmienkach. 

V tzv. uzavretom systéme (statická kultivácia) prebieha rast mikrobiálnej populácie v 

typických fázach vzostupu a úbytku. Tento proces sa dá charakterizovať tzv. rastovou 

krivkou. Jednotlivé úseky rastovej krivky vyznačujúce sa rýchlejším alebo pomalším rastom 

populácie sa nazývajú rastové fázy. 

 

Na rastovej krivke je možno pozorovať niekoľko fáz mikrobiálneho rastu (Obr. 49): 

1. Pokojová fáza (lag) – fáza adaptácie mikroorganizmov na nové podmienky 

prostredia. Aj keď počas nej nedochádza k zvýšeniu počtu buniek, nejde o obdobie 

úplne nečinnosti. Dĺžka tejto fázy závisí od druhu mikroorganizmu, fyziologického 

stavu buniek, veľkosti inokula a tiež na zložení živného média. 

2. Fáza zrýchleného rastu  – rozmnožovanie mikroorganizmov v tejto fáze nie je ešte 

intenzívne, ale rýchlosť rastu sa postupne zrýchľuje. Intenzita metabolizmu buniek je 

vysoká, dochádza najmä k syntéze nových bunkových štruktúr a enzýmov. 

3. Exponenciálna fáza (log) – v tejto fáze mikroorganizmy rastú a delia sa čo najvyššou 

konštantnou rýchlosťou vo vzťahu k podmienkam prostredia, povahe média a ich 

genetickému potenciálu. Počet mikrobiálnych buniek narastá geometrickým radom. V 

prípade mikroskopických vláknitých húb dochádza ku zväčšovaniu obsahu bunkovej 

biomasy. Rýchlosť rastu počas log fázy závisí od viacerých faktorov, najmä od 

dostupnosti živín. 

4. Fáza spomaleného rastu – rýchlosť delenia sa spomaľuje väčšinou z dôvodu 

postupného vyčerpania živín v prostredí, úbytku kyslíka (u aeróbnych 

mikroorganizmov) a nahromadenia toxických metabolitov látkovej výmeny, ktoré 

môžu ovplyvňovať napr. pH média, a tým zmeniť životné podmienky v prostredí na 

nevyhovujúce. 

5. Stacionárna fáza – v tejto fáze celkový počet mikroorganizmov zostáva konštantný a 

dosahuje svoje maximum. Nastáva tak z dôvodu, že počet vznikajúcich buniek sa 

vyrovnáva počtu buniek odumierajúcich, t. j. rýchlosť množenia je v rovnováhe s 
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rýchlosťou odumierania. Príčinou však môže byť aj to, že jednotlivé organizmy v 

populácií sa síce prestanú deliť, ale zostávajú metabolicky aktívne.  

Dlhodobá stacionárna fáza – populácia môže prejsť do tejto fázy aj na veľmi dlhé 

obdobie (mesiace či roky). Počas tejto doby sa aktívne množia len tie bunky, ktoré sú 

schopné využiť živiny uvoľnené inými odumierajúcimi bunkami.  

Predpokladá sa, že časť mikrobiálnej populácie je naprogramovaná zomrieť po 

zastavení bunkového rastu. Tento fenomén sa nazýva programovaná bunková smrť. V 

tomto prípade, ak bunky odumierajú, živiny z ich buniek presakujú do média a 

umožňujú prípadný rast iných buniek v populácií, ktoré bunkovú smrť neiniciovali. 

Umierajúce bunky sa teda správajú altruisticky a obetujú sa v prospech prežitia 

populácie. 

6. Fáza odumierania – je charakterizovaná poklesom počtu živých buniek, kedy v 

prevahe zostanú bunky odumreté. Preživšie bunky môžu byť rozpustené vlastnými 

autolytickými enzýmami (autosterilizácia). Niektoré druhy mikroorganizmov, schopné 

tvoriť odpočinkové štruktúry (najčastejšie hrubostenné cysty alebo spóry) môžu prejsť 

do dormantnej fázy a v nej prečkať nepriaznivé obdobie. 

 

 

Obrázok 49. Rastová krivka s jednotlivými fázami. 1 – lag fáza, 2 – fáza zrýchleného rastu, 3 – fáza 

exponenciálneho rastu, 4 – fáza spomaleného rastu, 5 – stacionárna fáza, 6 – fáza odumierania 

 (orig. Z. Feketeová). 
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Pri špeciálnych typoch kultivácií môže nastať odlišný priebeh rastu, a teda aj rastová 

krivka bude vyzerať ináč, tak ako v prípade diauxie. Diauxický rast je dvojfázový bunkový 

rast, ktorý sa zvyčajne interpretuje ako adaptácia na maximalizáciu rastu populácie v prostredí 

s viacerými zdrojmi výživy. Populácia mikroorganizmov v prostredí s dvoma zdrojmi uhlíka, 

vykazuje dvojfázový exponenciálny rast prerušovaný oneskorenou fázou minimálneho rastu. 

Zdôvodňuje sa to tým, že ak existujú dva spoločné zdroje živín, jeden dobrý, jeden menej 

dobrý, potom sa môže sekvenčný príjem živín ukázať ako prospešná stratégia (Obr. 50). 

 

Obrázok 50. Zobrazenie rastovej krivky diauxického rastu. 1 – prvá lag fáza, 2 – prvá log fáza, 3 – 

druhá lag fáza, 4 – druhá log fáza, 5 – stacionárna fáza (orig. Z. Feketeová). 

 

Kontinuálna kultivácia v otvorenom systéme, znamená že mikroorganizmy rastú v 

konštantnom objeme živnej pôdy, kde je neustálim pridávaním živnej pôdy a odoberaním 

časti kultúry zaistený dostatok živín a zriedenie nepriaznivo pôsobiacich metabolitov. 

Prostredie je udržiavané v stave dynamickej rovnováhy. Pri kontinuálne udržiavaných 

stabilných podmienkach sa udržiava aj konštantná rýchlosť rastu populácie. V takomto stave 

dynamickej rovnováhy je možné mikroorganizmy udržiavať neobmedzene dlhú dobu. 

V praxi sú známe dve základné metódy kontinuálnej kultivácie – využitím chemostatu 

alebo turbistatu. V prvom prípade je rovnovážny stav dosiahnutý zvýšením, resp. znížením 

rýchlosti prítoku, kedy sa množstvo mikroorganizmov zvyšuje, resp. znižuje. V druhom 

prípade je živná pôda pridávaná do kultivačnej nádoby konštantnou rýchlosťou a udržuje sa v 

nej stály objem. Pri submerznej kultivácií, ktorá prebieha v tekutom živnom médiu pod jeho 
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hladinou, rast prebieha rýchlejšie. Tento typ kultivácie sa využíva najmä v priemysle, pri 

fermentáciách. 

V prípade jednobunkových mikroorganizmov môžeme ich rast merať z hľadiska zmeny 

dvoch parametrov – zmeny množstva bunkovej hmoty a počtu buniek. Zmeny v množstve 

bunkovej hmoty možno merať pomocou niekoľkých priamych a nepriamych techník.  

Nepriame meranie mikrobiálnej biomasy zahŕňa dva typy metodík – pri jednej sa 

meria metabolická aktivita ako je rýchlosť tvorby a spotreby kyslíka a CO2, resp. ATP. Pri 

určitých typoch mikroorganizmov to môže byť aj množstvo vyprodukovaného metánu. 

Druhým typom merania je meranie zákalu bunkových suspenzií pomocou spektrofotometra.  

Zmeny v počte buniek možno určiť pomocou rôznych priamych či nepriamych 

techník. Medzi priame techniky patrí počítanie pomocou počítacej komôrky, napr. podľa 

Bürkera alebo Thoma. Nepriame techniky zvyčajne používajú tuhé agarové médium, na ktoré 

sa nanáša kvapalná suspenzia vzorky (tzv. inokulum) na povrch živného média, inkubáciou 

platní vo vhodnom prostredí a spočítaním počtu kolónií na miske následne určíme približný 

počet živých buniek (tzv. abundanciu mikroorganizmov) vo vzorke. 

 

7. 2. ROZMNOŽOVANIE 

 

Schopnosť reprodukcie je základnou črtou všetkých bunkových aj nebunkových 

organizmov, vďaka ktorej zostávajú zachované genetické vlastnosti druhov a populácií. V 

širšom zmysle ide o proces, pri ktorom vznikajú nové organizmy, rovnakého typu. Na úrovni 

populácie reprodukcia nahrádza alebo zvyšuje počet jedincov v rámci populácie samotnej. 

Bez reprodukcie by neexistovali žiadne iné životné prejavy, ako je metabolizmus, adaptácia 

na zmeny prostredia, či vzájomná komunikácia medzi populáciami. 

V závislosti na tom, či počas reprodukčného procesu dochádza ku genetickým zmenám, 

rozdeľujeme rozmnožovanie na pohlavné a nepohlavné. Počas pohlavného rozmnožovania 

dochádza k premiešaniu genetického materiálu oboch rodičov a vzniknuté potomstvo tak 

obsahuje genetickú informáciu z oboch zdrojov. Má však odlišný genotyp. Naproti tomu, pri 

nepohlavnom rozmnožovaní jedinec dedí genetickú informáciu len od jedného rodiča a je 

teda genotypom rovnaký alebo veľmi podobný rodičovi. Na rozdiel od nepohlavného 

rozmnožovania, ktorého význam je v rozširovaní mikroorganizmov v prírode, účelom 

pohlavného je regenerácia jedincov, získanie nových vlastností a pod., teda udržanie 

existencie druhu.  
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Genetická organizácia prokaryotickej bunky  

Jadrový materiál prokaryotickej bunky má v porovnaní s eukaryotickou bunkou celkom 

odlišnú vnútornú organizáciu. Jadrová hmota, ktorá nie je oddelená od cytoplazmy jadrovou 

membránou, obsahuje v bunke jedinú makromolekulu DNA, ktorá nie je viazaná na 

bielkoviny a považujeme ju za bakteriálny chromozóm. DNA obsahuje všetky potrebné 

genetické informácie baktérie. Molekula DNA sa replikuje postupným odvíjaním jednotlivých 

vláken svojej dvojitej závitnice a dobudovávaním komplementárnych vláken k nim. 

Replikácia DNA neprebieha súčasne s bunkovým delením, takže v množiacej sa kultúre môže 

jedna bunka obsahovať aj viac ako jeden chromozóm (molekulu DNA). 

 

Rozmnožovanie prokaryotickej bunky 

Väčšina baktérií sa rozmnožuje nepohlavne delením. Ide o jednoduchý proces, kedy 

bunka zdvojnásobí svoju pôvodnú dĺžku a následne sa rozdelí na dve časti (Obr. 51).  

 

 

Obrázok 51. Schéma delenia bakteriálnej bunky (orig. Z. Feketeová). 

 

 V tomto procese sa chromozomálna DNA duplikuje, pričom bakteriálna membrána a 

bunková stena rastú dovnútra, aby sa navzájom stretli, vytvorili priehradku – septum a 

rozdelili bunku na dve časti. Pred rozdelením materskej bunky sa rozdelí jadrová hmota a 

dvojvrstvová priehradka vytvorená z plazmatickej membrány zosilnie. Neskôr sa medzi 
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oboma vrstvami cytoplazmatickej membrány začnú tvoriť zložky bunkovej steny. Akonáhle 

sa tvorba bunkových stien ukončí, bunky sa od seba oddelia. Počas rastu jadrové delenie 

prebieha zvyčajne pred bunkovým delením. To znamená, že každá dcérska bunka 

bezprostredne po skončení bunkového delenia môže obsahovať aj dve alebo viac bunkových 

jadier. Všeobecným pravidlom je, že prokaryotické bunky sa stávajú jednojadrovými až po 

zastavení rastu, keď populácia vstúpila do odpočinkového štádia. Aby sa bunky mohli 

rozdeliť, musia zväčšiť svoj objem, čo je sprevádzané tiež zväčšením povrchov bunkovej 

steny. Pri delení paličkovitých baktérií rastú bunky najprv do dĺžky, zatiaľ čo priemer sa 

nemení. Keď sa dĺžka paličky zdvojnásobí, nastane uprostred zúženie, a potom pokračuje 

rozdelenie. U pohyblivých kokov zostávajú bičíky len u materskej bunky, kým u dcérskej 

bunky narastú až v priebehu ďalšieho vývoja. Z toho vyplýva, že materská bunka si 

zachováva hlavnú časť bunkovej steny, fimbrie alebo bičíky. 

Čas medzi za sebou idúcimi deleniami bunky, teda čas potrebný na duplikáciu bunky, sa 

nazýva generačná doba. U populácii je to doba, za ktorú sa zdvojnásobí počet jedincov v 

populácii. Za optimálnych podmienok je tento rast kontinuálny, čo im umožňuje v krátkom 

čase vytvoriť veľké potomstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U niektorých baktérií, ako sú streptokoky, sa bunky úplne od seba neoddelia ale 

ostávajú spojené mostíkom, prípadne sa priehradka môže vytvárať v niekoľkých, na seba 

kolmých rovinách, kedy vznikajú pravidelné útvary (sarcíny) alebo nepravidelné zhluky 

(stafylokoky). Aby však bunka zostala životaschopná musí sa rozdeliť v správnom čase, na 

správnom mieste a musí poskytnúť každému potomkovi úplnú kópiu svojho genetického 

materiálu. Štúdiom bunkového delenia sa zaoberajú mnohé výskumné laboratóriá po celom 

svete. Pochopenie genetických mechanizmov, ktoré riadia delenia bakteriálnych buniek, môže 

umožniť vývoj nových liečiv, predovšetkým antibiotík. 

Myxobaktérie sa delia zaškrtením. Dcérska bunka má najprv len cytoplazmovú 

membránu, ktorá sa dodatočne obklopí bunkovou stenou.  

Baktérie Escherichia coli sú schopné deliť sa každých 15 – 17 minút, Vibrio 

cholerae a salmonely absolvujú tento cyklus približne každých 20 – 23 minút. 

Patogénne streptokoky a diftérie každú pol hodinu. Na druhej strane, existujú aj 

baktérie, ktorých životný cyklus je v porovnaní s inými extrémne pomalý. Napr. 

Mycobacterium tuberculosis, pôvodca TBC, môže čas delenia bunky natiahnuť až 

na 18 hodín. 
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Aktinomycéty sa rozmnožujú rozpadom (fragmentáciou) vlákna (napr. Nocardia sp.) 

alebo tzv. vzdušnými spóramia. Vzdušné spóry vznikajú odškrcovaním na konci vlákna, ktoré 

sa nadvihne od substrátu alebo sa tvoria po jednej, dvoch až viacerých v retiazkach na 

kratších alebo dlhších vetvičkách. 

 

Genetická organizácia eukaryotickej bunky  

Genetický materiál eukaryotickej bunky je uložený najmä v bunkovom jadre. V tzv. 

kľudovom štádiu je jadro obalené jadrovým obalom, ktorý sa vo väčšine eukaryotických 

mikroorganizmov skladá z dvoch membrán. Genetický materiál nachádzajúci sa vnútri tohto 

obalu je uložený v určitom počte rozdielnych štruktúrnych subjednotiek, známych ako 

chromozómy. Usporiadaný prenos genetickej informácie v čase bunkového delenia si 

vyžaduje, aby sa každý chromozóm replikoval, t. j. aby z jedného chromozómu vznikli dva 

úplne rovnocenné chromozómy. Každá dcérska bunka tak dostane jednu kompletnú súpravu 

chromozómov. 

 

Rozmnožovanie eukaryotickej bunky 

Nepohlavné rozmnožovanie eukaryotických mikroorganizmov, napr. mikroskopických 

vláknitých húb (mikromycét), je veľmi významné a u mnohých rodov predstavuje 

dominantný spôsob rozmnožovania. Cyklus nepohlavného rozmnožovania môže prebiehať 

niekoľkokrát počas vegetačnej sezóny a jeho výsledkom je vznik veľkého množstva jedincov. 

Nepohlavné rozmnožovanie vo všeobecnom poňatí nie je sprevádzané striedaním jadrových 

fáz (meióza, karyogamia) a môže prebiehať tak na haploidnom, ako aj na dikaryotickom 

mycéliu. 

U mikroskopických vláknitých húb poznáme niekoľko spôsobov nepohlavného 

rozmnožovania:  

a) Delenie buniek – nastáva u jednobunkových mikromycét a priebeh je rovnaký ako u 

baktérií.  

b) Fragmentácia vlákna – pri mnohých mikromycétach je každá časť mycélia potenciálne 

schopná rastu, čím sa umožňuje rozmnožovanie a novotvorba stien. Nastáva tu tvorba tzv. 

oídií, ktoré vznikajú tak, že sa hýfa jednoducho rozdelí na časti rôzneho tvaru.  

c) Pučanie (Obr. 52) – je charakteristický spôsob nepohlavného rozmnožovania u kvasiniek 

(len niekoľko rodov kvasiniek sa rozmnožuje podobne ako baktérie delením, najmä druhy 

rodu Schizosaccharomyces). Pri pučaní sa na niektorom mieste bunky (alebo aj na viacerých 
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miestach) vytvorí malý hrbolček, ktorý v priaznivom prostredí rýchle rastie a po dovŕšení 

rastu sa oddeľuje od materskej bunky ako tzv. dcérska bunka. Dcérske bunky môžu byť 

spojené s materskými bunkami a ďalším pučaním vytvárajú pseudomycélium, tzv. nepravé 

mycélium. 

 

 

Obrázok 52. Priebeh pučania buniek u kvasiniek. 1 – materská bunka, 2 a 3 – tvorba púčika, 4 – 

rozdelenie jadra, 5 – vznik dvoch dcérskych buniek (orig. Z. Feketeová). 

 

d) Tvorba spór, konídií (výtrusov), ktoré vznikajú mitotickým delením jadra a nazývajú sa 

mitospóry a ich tvorba je charakteristická pre mikroskopické vláknité huby. Podľa 

pohyblivosti ich delíme na:  

• Planospóry – pohybujú sa pomocou bičíkov (zoospóry).  

• Aplanospóry – nie sú pohyblivé. Môžu vznikať endogénne vo viacbunkových sporangiách, 

tzv. sporangiospóry. Exogénne vznikajú konídie (odškrcovaním z fialíd), blastospóry 

(vznikajú pučaním), artospóry alebo oídie (vznikajú rozpadom hýf na samostatné bunky). 

Tieto útvary majú veľkú morfologickú variabilitu. Vznikajú buď vo vakoch rôzneho 

tvaru, napr. u Mucoromycotina, (Obr. 53) alebo sa odškrcujú na koncoch vlákien, tzv. fialíd, 

napr. u Ascomycota, (Obr. 54). Pokiaľ spóry vznikajú endogénne v sporangiách, hovoríme o 

sporangiospórach. Je to najmä u zástupcov Mucoromycotina, napr. druhy rodov Absidia, 

Mucor, Mortierella, Mycocladus, Rhizopus, Zygorhynchus. Sporangiospóry sa tvoria vo 

veľkom množstve endogénne rozdelením plazmatického obsahu zvláštnych buniek tzv. 

sporangií nachádzajúcich sa na sporangiofóroch.  
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Obrázok 53. Sporangium (a) a kolumela so sporangiospórami (b) u druhu Rhizopus stolonifer var. 

stolonifer, sporangium u druhu Mucor sp. (c) (orig. S. Nosalj). 

 

 

Po dozretí sa spóry uvoľnia, vyklíčia a z každej klíčiacej spóry vyrastá jedna alebo viac 

hýf, ktoré sa postupne rozrastajú a tvoria nové mycélium.  

 

Okrem jednoduchej fragmentácie hýf je najznámejším a najčastejším typom 

nepohlavného rozmnožovania práve tvorba nepohlavných spór. Spóry môžu byť 

jednobunkové alebo viacbunkové, bezfarebné alebo pigmentované, tenkostenné alebo 

hrubostenné, s hladkým alebo drsným povrchom. Niektoré druhy mikroskopických vláknitých 

húb vytvárajú len jeden typ nepohlavných spór, vzácnejšie sa u jedného druhu môže vytvoriť 

niekoľko typov spór nepohlavného charakteru (napr. druhy rodu Fusarium).  

Častejšie však spóry vznikajú exogénne na špecializovaných hýfach označovaných ako 

konidiofóry a fialidy. Nazývame ich konídie. Konídie vyrastajú v retiazkach, pričom posledná 

na konci retiazky je najstaršia a testne pri fialide je najmladšia. Príkladom exogénnej tvorby 

konídií, resp. spór sú druhy rodov Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Paecilomyces, 

Penicillium, Trichoderma, Verticillium a mnohé iné. Mikroskopické vláknité huby sa 

rozmnožujú rôznymi spórami, ktoré vznikajú nielen nepohlavne, ale aj pohlavne, tzv. 

konjugáciou. Ak sú vonkajšie podmienky prostredia priaznivé, vytvárajú mikroskopické 

vláknité huby jednoduché nepohlavné spóry, ktoré môžu rýchlo vyklíčiť. Ak sú nepriaznivé, 

prechádzajú na pohlavné rozmnožovanie (tvorba oospór, zygospór, askospór, bazídiospór) 

alebo nepohlavne tvoria odolné spóry obalené silnou blanou, tzv. chlamydospóry. 
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Obrázok 54. Jednobunkové konídie u druhov Aspergillus niger (a), Aspergillus tamarii (b), 

Penicillium purpurogenum (c), pigmentované konídie u druhov Stachybotrys chartarum (d), 

Cladosporium sp. (e), Alternaria (f) (orig. S. Nosalj). 

 

Pohlavné rozmnožovanie  

Aj pri sexuálnom rozmnožovaní vznikajú spóry. Mikroskopické vláknité huby majú 

sexuálne spóry, ktoré sú priamym produktom splývania gamét alebo gametangií, napr. 

zygospóry (Mucoromycotina), askospóry (Ascomycota) a bazidiospóry (Basidiomycota).  

U húb sa stretávame s viacerými spôsobmi pohlavného rozmnožovania:  

1. Gametogamia – je kopulácia dvoch pohlavných gamét, ktoré vznikajú v pohlavných 

orgánoch, v gametangiách.  

2. Gametangiogamia – je kopulácia celých pohlavných orgánov, t. j. gametangií.  

3. Somatogamia – somatické, t. j. telové bunky preberajú pohlavnú úlohu.  

 

Pri pohlavnom spôsobe rozmnožovania vznikajú pohlavné spóry štyroch typov.  

1. Ooospóry – charakteristické pre Oomycota.  

2. Zygospóry – charakteristické pre Mucormycotina.  

3. Askospóry – charakteristické pre Ascomycota.  

4. Bazídiospóry – charakteristické pre Basidiomycota.  

 

Pri sexuálnom rozmnožovaní splynú dve už existujúce bunky. Pohlavné bunky, ktoré 

splývajú, nazývame gaméty, pričom výsledná bunka, ktorá vznikne splynutím sa nazýva 
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zygota. Po splynutí gamét (plazmogamia) nasleduje splynutie jadier (karyogamia), takže 

zygota obsahuje dve kompletné súpravy chromozómov, po jednej z každej gaméty. 

Zvláštnosťou väčšiny mikroskopických vláknitých húb je časovo i priestorovo oddelená 

plazmogamia a karyogamia. Zygota má teda jadro s dvojnásobným počtom chromozómov. 

Ak počet chromozómov v jadre nemá neustále narastať, musí byť medzi dvoma po sebe 

idúcimi sexuálnymi generáciami štádium, v ktorom sa uskutoční redukcia počtu 

chromozómov na polovicu (delenie jadra). Redukcia nastáva v špeciálnom procese jadrového 

delenia, amitózy, mitózy alebo meiózy: 

a) Amitóza, t. j. priame delenie jadra je pomerne veľmi zriedkavé. Priebeh amitotického 

delenia je jednoduchý. Jadro sa pretiahne v jednom smere a zaškrtí, pričom toto 

delenie nezaručuje presné rozdelenie jadrovej hmoty a všetkých jadrových 

komponentov. V každom prípade nemusí dochádzať k rozdeleniu protoplastu, a tak 

môžu vzniknúť viacjadrové obrovské bunky. Existujú názory, že amitóza je 

patologickým javom. 

b) Mitóza, t. j. nepriame delenie je najbežnejší spôsob reprodukcie jadra somatickej 

bunky. Pri mitóze dochádza k pozdĺžnemu rozdeleniu chromozómov na dve identické 

skupiny, čiže vzniknuté jadrá majú rovnaký počet chromozómov ako jadro pôvodné 

(2n). Toto delenie má veľký význam, pretože je hmotným základom odovzdávania 

dedičných vlastností ďalším generáciám. Mitózou je zaručená autoreprodukcia 

najdôležitejších bunkových častí a vznik dvoch štrukturálne, obsahovo a genotypovo 

rovnakých buniek spravidla s diploidným počtom chromozómov. V typickej forme 

existuje jadro iba v období medzi 2 mitózami a nazýva sa jadrom interkinetickým, 

interfázovým a zriedka metabolickým. V interkinetickom jadre sú chromozómy 

rozvinuté a značne hydratované, takže sú opticky celkovo nezistiteľné. Priebeh mitózy 

sa delí na 4 obdobia: profázu, metafázu, anafázu a telofázu.  

c) Meióza je zvláštny spôsob jadrového delenia, pri ktorej prebieha redukcia v počte 

chromozómov na polovicu (haploidný počet). K meiotickému deleniu dochádza 

spravidla v priebehu vývoja gamét. Niekedy však dochádza k redukcii tesne pred 

oplodnením alebo v mimoriadnych prípadoch i po oplodnení. Meiotickým delením sa 

počet chromozómov v gametách znižuje (redukuje) na polovicu, čo je veľmi dôležité, 

pretože ináč by u každej ďalšej generácie narastal počet chromozómov na 

dvojnásobok. Pri meiotickom delení prebiehajú dve delenia za sebou, z ktorých najmä 

prvé (redukčné) je zreteľne odlišné od somatickej mitózy. Pre túto odlišnosť sa prvé 



185 
 

meiotické delenie nazýva heterotypické, pre druhé sa používa názov homeotypické. 

Prvé meiotické delenie je typické relatívne dlho trvajúcou profázou. Jednotlivé štádiá 

profázy nazývame: leptoténne, zygoténne, pachyténne, diploténne a diakinéza. Po 

profáze nasleduje metafáza, anafáza a telofáza. 

Na prvé delenie nadväzuje veľmi rýchlo druhé delenie, ktoré je delením ekvačným. Pri 

tomto delení sa od seba oddelia pozdĺžne polovice chromozómov rovnako ako pri somatickej 

mitóze. Princíp meiózy spočíva v tom, že chromozómy sa iba jedenkrát zdvoja, avšak dvakrát 

rozdelia (n → 2n → 2n + 2n → n + n + n + n). Výsledkom delenia sú 4 bunky s haploidným 

počtom chromozómov. 

Parasexualita  

U zástupcov umelo vytvorenej pomocnej skupiny Mitospórických (konídialnych) húb 

sú známe amorfné fázy. Neznamená to ale, že tu nedochádza k žiadnym novým kombináciám 

genetického materiálu. Nápadná genetická premenlivosť prejavujúca sa v ekologických, 

fyziologických a biochemických vlastnostiach a niekedy aj v morfologickej premenlivosti je 

zaisťovaná mechanizmom tzv. parasexuálneho procesu. Počas parasexuality môže dôjsť k 

plazmogamii, karyogamii i haploidizácii, pričom ale tieto javy, na rozdiel od sexuality, nie sú 

časovo a priestorovo situované a nie sú spojené s tvorbou teleomorfy. Teleomorfa vzniká v 

priebehu pohlavného procesu. 

 

7. 3. EKOLOGICKÉ FAKTORY 

 

Primárnym prostredím pre mikroorganizmy je pôda, ktorá ich chráni pred slnečným 

žiarením, ktorá im poskytuje živiny, vodu, energiu a mikroorganizmy spätne pôsobia na pôdu 

a spolu s ostatnými organizmami formujú jej biologické, fyzikálne a chemické vlastnosti.  

Na rast a rozmnožovanie organizmov vplýva široká škála ekologických faktorov, pod 

ktorými rozumieme akékoľvek podmienky prostredia vplývajúce na živé organizmy, ktoré na 

ne spätne reagujú adaptáciou, čiže prispôsobením sa. Podľa vplyvu a pôsobenia na 

organizmy, t. j. aj na mikroorganizmy, môžeme ekologické faktory rozdeliť na primárne, 

ktoré na tieto organizmy a ich činnosť pôsobia priamo a majú na ne podstatný vplyv, a na 

sekundárne, ktoré pôsobia sprostredkovane.  

Ekologické faktory pôsobiace na mikroorganizmy môžeme ďalej rozdeliť na vonkajšie 

a vnútorné. Vplyv vonkajších faktorov na prvky systému nevyvoláva spätnú väzbu medzi 

systémom a vonkajšími faktormi. Pri pôsobení vnútorných faktorov je to naopak. 
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Z hľadiska ich pôvodu môžu byť tieto faktory abiotické alebo biotické. Medzi abiotické 

faktory radíme fyzikálne a chemické vlastnosti prostredia. Biotické faktory predstavujú 

vzájomné vzťahy medzi organizmami. 

Akékoľvek faktory pôsobiace na spoločenstvo organizmov nie sú konštantné, ale 

menia sa v čase a priestore. Niektoré môžu podliehať tak cyklickým (pravidelne sa 

opakujúcim), ako aj náhodným zmenám súčasne. Na cyklické zmeny sa organizmy dokážu 

dobre adaptovať, nakoľko sú schopné ich identifikovať v predstihu, na základe určitých 

podnetov, z prostredia. Náhodné faktory však prinášajú zmeny náhle, ktorým sa väčšina 

organizmov nie je schopná v krátkom čase prispôsobiť. 

 

7. 3. 1. PRIMÁRNE EKOLOGICKÉ FAKTORY  

 

Vlhkosť 

Voda patrí k nevyhnutným podmienkam života. Môže tvoriť prostredie organizmu, 

alebo ekologický faktor jeho existencie. V súčinnosti s teplotou rozhoduje o charaktere 

vegetačnej pokrývky a tým aj o charaktere terestrických (pôdnych) ekosystémov, a preto je 

často limitujúcim faktorom. Pre mnohé fyziologické funkcie a rôzne procesy potrebujú 

mikroorganizmy relatívnu vlhkosť atmosféry, ktorá sa u jednotlivých druhov líši. Napr. 

baktérie a riasy sú hydrofilné a vyžadujú až 99 % vlhkosti prostredia. Na druhej strane, 

xerofilné mikroorganizmy sú také, ktoré sú schopné rásť pri 60 % vlhkosti, čo by pre ostatné 

mikroorganizmy predstavovalo nebezpečenstvo vysychania. Množstvo vody v pôde vyjadrené 

jej vlhkosťou, súčasne vymedzuje životný priestor pre mikroorganizmy. Množstvo vlhkosti 

kolíše v priebehu roka s prvým maximom v jarnom období, kedy sa topia zásoby snehu a s 

druhým, ale menším maximom na jeseň. Minimálne množstva zrážok obyčajne 

zaznamenávame v letnom období.  

 

Hydrostatický tlak  

To je tlak vodného stĺpca. Niektoré mikroorganizmy sa prispôsobili a žijú v 

podmienkach vysokého hydrostatického tlaku, napr. na dne morí a oceánov (napr. Archaea), 

kde v hĺbke 10 000 m dosahuje tlak až 80 MPa. U ostatných mikroorganizmov, napr. u 

baktérií dlhotrvajúci tlak od 1 do 6 MPa  potláča ich rast, ako aj syntézu bielkovín.  
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Vzduch 

Vzduch, najmä jeho zložky, kyslík a oxid uhličitý, sú základnou podmienkou existencie 

života v biosfére. Ako faktor prostredia pôsobia aj ďalšie chemické a fyzikálne zložky 

vzduchu, najmä jeho hustota a prúdenie. Vzduch má nízku hustotu a nosnosť, preto medzi 

živočíchmi takmer chýbajú druhy schopné trvalého pobytu vo vzduchu. Len inaktívne formy 

mikroskopických živočíchov (cysty) a rozmnožovacie častice niektorých rastlín (spóry, peľ, 

semená) sa dlhší čas môžu vznášať vo vzdušných prúdoch. Za trvalých obyvateľov vzduchu 

môžeme do istej miery považovať niektoré autotrofné baktérie oxidujúce plynné látky, napr. 

vodíkové a metánové baktérie. Všetky drobné organizmy vznášajúce sa pasívne vo vzduchu 

nazývame aeroplanktón.  

Aeróbne mikroorganizmy v pôde potrebujú ku svojej existencii prísun O₂, t. j. je tu 

potrebná určitá prevzdušnenosť pôdy, čiže aerácia. S dobrým prevzdušnením pôdy veľmi 

úzko súvisí aj rýchlosť, kvalita a intenzita prebiehajúcich mineralizačných procesov. 

Stúpajúce množstvo vody postupne vytláča O₂ z pôdy, čím sa následne zhoršuje aerácia a 

aeróbne mikroorganizmy sú nahradzované anaeróbnymi skupinami, ktoré k svojej existencii 

O₂ nepotrebujú.  

Podľa nároku na O2 delíme  mikroorganizmy na:  

a) obligátne aeróbne, ktoré vyžadujú nepretržitý prísun kyslíka,  

b) obligátne anaeróbne rastúce len v prostredí bez kyslíka,  

c) fakultatívne anaeróbne, ktoré sú schopné rásť v obidvoch prostrediach. Tieto 

mikroorganizmy využívajú O2 ako akceptor vodíka (pri aeróbnom dýchaní) alebo 

využívajú O2 z anorganických zlúčenín ako akceptor vodíka (pri anaeróbnom 

dýchaní),  

d) mikroaerofilné, ktoré dobre rastú v prostredí so zníženým množstvom kyslíka.  

 

Teplota  

Teplota vonkajšieho prostredia je dôležitým a určujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje 

rast a rozmnožovanie mikroorganizmov (Tab. 11). Je tiež dôležitým ekologickým faktorom, 

ktorý reguluje nielen príjem živín, a tým aj rast mikroorganizmov, ale aj mnohé ďalšie 

životné funkcie. Množstvo tepla rozhoduje o základnom formovaní zemského povrchu do 

klimatických oblastí a o geografickom rozšírení biologických druhov. Každý organizmus, 

resp. jeho vývinové štádium má svoju teplotnú toleranciu, ktorá závisí od jeho anatomických 
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a fyziologických adaptácií. Rozmedzie teploty je pre mikroorganizmy veľmi široké, od -5 oC 

až do +80 oC. 

Každý mikroorganizmus má tri základné, tzv. kardinálne body teploty, a to teplotu 

minimálnu, optimálnu a maximálnu. Minimálna teplota je najnižšia teplota, pri ktorej sa 

daný mikroorganizmus rozmnožuje ešte zistiteľnou, resp. merateľnou rýchlosťou. Optimálna 

teplota je tá, pri ktorej sa organizmus rozmnožuje najväčšou rýchlosťou. Maximálna teplota 

predstavuje najvyššiu teplotu, pri ktorej je mikroorganizmus ešte schopný sa rozmnožovať. 

Podľa nárokov na teplotu, resp. podľa teplotného rozhrania existencie rozoznávame tri 

základné skupiny mikroorganizmov – termofilné, mezofilné a psychrofilné.  

 

Tabuľka 11. Teplotné rozhranie existencie pre mikroorganizmy. 

 

Mikroorganizmy  Minimálna teplota  Optimálna teplota  Maximálna teplota  

Termofilné  30 – 45 oC  nad 45 oC  65 – 75 oC  

Mezofilné  10 – 20 oC  20 – 35 oC  40 – 45 oC  

Psychrofilné  0 –  (– 8 ) oC  pod 20  C  20 – 35 oC  

 

Optimum rastu skupiny termofilných mikroorganizmov je teplota nad +45 ℃, s 

minimálnou teplotou medzi 30 – 40 ℃ a maximálnou teplotou medzi 65 – 75 ℃. Niektoré 

kmene druhu Bacillus stearothermophilus sú schopné rásť i pri +80 °C a pri teplotách nad 

+100 °C rastú extrémne termofily z archebaktérií. Niektoré termofilné mikroorganizmy sa 

nedokážu rozmnožovať pri teplotách menej ako +40 °C. Postupným zvyšovaním teploty v 

laboratóriu sa z mezofilných mikroorganizmov dajú tiež vypestovať mikroorganizmy 

termofilné. Medzi termofilné baktérie môžeme zaradiť druhy rodu Bacillus, druh Clostridium 

thermosaccharolyticum, Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii, z aktinomycét sú to 

druhy rodu Thermoactinomyces a Thermomonospora. Táto skupina mikroorganizmov sa 

vyznačuje vysokou metabolickou aktivitou, ktorá je spôsobená odlišným zložením 

bielkovinových zložiek enzýmov a tiež vysokou rýchlosťou rastu pri optimálnej teplote. 

Termofilné mikroorganizmy sa vyskytujú v pôde, v maštaľnom hnoji, v komposte, v rašeline, 

v sene a v obilí, tiež v odpadových vodách a v termálnych prameňoch. Všade tam svojou 

metabolickou činnosťou prispievajú k zvýšeniu teploty na +40 až +45 °C, t. j. na teplotu, pri 

ktorej začína metabolická aktivita termofilov. Tá ešte vedie k ďalšiemu zvyšovaniu teploty až 

môže dôjsť aj k samovznieteniu napr. sena a obilia. Samovznietenie spôsobuje tvorba 

zápalných splodín metabolizmu termofilných baktérií, napr. H₂ alebo CH₄.  
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Skupina mezofilných mikroorganizmov má optimum rastu a rozmnožovania medzi 20 

– 35 ℃. Minimálna teplota je v rozhraní 10 – 20 ℃ a maximálna medzi 40 – 45 ℃. Patria 

sem mnohé patogénne, ale aj saprotrofné baktérie, kvasinky a mikroskopické vláknité huby.  

Optimálna teplota existencie skupiny psychrofilných mikroorganizmov je pod +20 ℃. 

Minimálne hodnoty sa pohybujú okolo 0 ℃ až –8 ℃, pričom sú tieto organizmy schopné rásť 

a rozmnožovať sa aj pri –10 ℃. Pri týchto nízkych teplotách sa môžu rozmnožovať iba preto, 

lebo ich vnútrobunková voda je aj v týchto podmienkach v kvapalnom stave. Je to dané ich 

pomerne vysokým vnútrobunkovým osmotickým tlakom. Maximálne hodnoty sa pohybujú v 

rozmedzí 20 – 35 ℃. Psychrofilné mikroorganizmy sa nachádzajú v pôde a vo vode, napr. 

druhy rodu Achromobacter, Flavobacter a z mikroskopických húb druhy rodu Cladosporium 

a pod. Aj na potravinách sa vyskytuje skupina psychrotrofných mikroorganizmov, ktoré sú 

schopné pomerne rýchlo sa rozmnožovať pri teplote od 0 °C do +10 °C a to bez ohľadu na ich 

optimálnu teplotu. Medzi psychrotrofné baktérie, ktoré sú schopné spôsobiť rozklad mäsa a 

mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov, ale aj iných potravín uchovávaných pri nízkych 

teplotách, patria druhy rodu Pseudomonas, Flavobacterium, Micrococcus a iné.  

Minimálne a maximálne teploty pri všetkých troch skupinách predstavujú hraničné 

teploty, pri ktorých sú tieto organizmy schopné rásť a rozmnožovať sa.  

 

pH pôdneho roztoku  

pH – vyjadruje hodnotu je záporného dekadického logaritmu koncentrácie vodíkových 

iónov a v prírodnom prostredí sa táto hodnota pohybuje v rozsahu od 0 po 14. 

Mikroorganizmy rastú v rozmedzí pH od 2,5 do 9,0. Baktérie a aktinomycéty dobre rastú v 

neutrálnom až mierne alkalickom prostredí. Mikroskopické vláknité huby sú acidotolerantné a 

dobre znášajú kyslé prostredie. Optimálnou hodnotou pre väčšinu skupín mikroorganizmov, 

predovšetkým pre baktérie je pH 7,0 (Tab. 12). Podľa schopnosti rastu pri rôznom pH 

prostredia rozdeľujeme mikroorganizmy na:  

• acidofilné s optimálnou hodnotou pH 1 – 5 (mikroskopické huby, črevné baktérie 

prežívajúce extrémne kyslé prostredie žalúdočných štiav, octové, mliečne a propiónové 

baktérie),  

• neutrofilné s optimálnou hodnotou pH 5 – 9 (prevažná väčšina baktérií),  

• alkalofilné s optimálnou hodnotou pH 7 – 11 (baktérie prežívajúce alkalické 

prostredie žlče).  
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Tabuľka 12. Minimálne, optimálne a maximálne hodnoty pH ovplyvňujúce mikroorganizmy. 

 

Mikroorganizmy Minimum Optimum Maximum 

hnilobné baktérie 4,5 7,0 9,0 

hľuzkotvorné baktérie 4,3 7,0 11,0 

Azotobacter sp. 5,0 7,0 9,0 

nitrifikačné baktérie 4,0 7,0 – 8,0 10,0 

sulfurikačné baktérie 1,0 7,0 10,0 

mikroskopické vláknité huby 1,5 7,0 9,0 

 

Zmeny v hodnotách pH pôdneho roztoku znamenajú tiež zmeny v mikrobiálnych 

spoločenstvách. Acidifikácia pôdneho prostredia, t. j. jeho okyslenie na hodnotu 4 – 4,5 vedie 

k výraznému poklesu baktérií a tiež aktinomycét, ktoré sú na okyslenie veľmi citlivé. Ich 

miesto zaberajú mikroskopické vláknité huby, ktoré sú voči týmto nepriaznivým vplyvom 

odolné a vedia sa veľmi rýchlo adaptovať na nové, i keď negatívnym spôsobom zmenené 

podmienky. V ultra kyslom prostredí pH (od 0,5 do 2,0) sa rozmnožujú najmä tie druhy 

mikroskopických vláknitých húb, ktoré tvoria organické kyseliny, ako napr. druhy rodu 

Aspergillus a Penicillium. Výnimkou sú takisto sírne alebo tiónové baktérie rodu 

Acidithiobacillus sp. (Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus ferooxidans) 

vyskytujúce sa napr. v sírnych prameňoch, kde sú schopné rásť aj pri pH 1.  

Vnútorné prostredie živých buniek je veľmi dobre pufrované (tlmené) a pH vonkajšieho 

prostredia musí byť extrémne, aby následne ovplyvnilo aj vnútrobunkové pH, čo sa potom 

negatívne odzrkadlí na činnosti intracelulárnych enzýmov. Na druhej strane, bunka do 

prostredia vylučuje extracelulárne enzýmy, ktoré priamo ovplyvňujú vonkajšie pH.  

S hodnotami pH prostredia veľmi úzko súvisí aj pôdny typ. Napr. pokles pH v 

podzolovej pôde spôsobuje vymývanie Al³⁺, ktorý pôsobí toxicky na rastliny a spôsobuje tiež 

uvoľňovanie, resp. mobilitu ťažkých kovov. Pokles pH v černozemi nie je taký škodlivý pre 

rastliny i pre mikroorganizmy. Černozem má vyšší obsah organických látok, a tým má aj 

vyššiu pufrovaciu, t. j. tlmiacu schopnosť v porovnaní s podzolovou pôdou.  

 

Obsah organických látok – C, N a humusových látok  

Obsah uhlíka, dusíka a humusových látok, ktoré predstavujú zdroj organickej hmoty pre 

saprotrofné mikroorganizmy je ďalším dôležitým primárnym ekologickým faktorom, ktorý sa 

pri využívaní organizmami spotrebúva, a tak môže byť nedostupný pre iné organizmy. Obsah 

týchto látok sa následne prejaví jednak na zložení mikrobiocenózy (bakteriocenózy, 
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mykocenózy, algocenózy a protozoocenózy), a tiež na abundancii jednotlivých fyziologických 

skupín mikroorganizmov, nakoľko sa stáva predmetom kompetície. Obsah organických látok 

v priebehu roka v pôdach kolíše s najväčším prísunom, resp. nahromadením sa koncom 

vegetačného obdobia, kedy sa do pôdy dostáva značné množstvo odumretého rastlinného 

materiálu. Zastúpenie organických a humusových látok sa tiež líši v jednotlivých pôdnych 

typoch. Na kvalitu humusu poukazuje aj pomer C : N, pričom na 1 diel N mikroorganizmus 

potrebuje až 5 dielov C (20 % sa spotrebuje ako stavebný materiál bunky a 80 % ako energia), 

preto ho treba 5-krát viac. Úzky pomer C : N znamená, že C je málo, N sa málo spotrebuje, a 

preto sa môže hromadiť. Ak je pomer C : N menší ako 10, humus má dobrú kvalitu. Široký 

pomer C : N znamená, že C je veľa, N sa hneď spotrebuje a nehromadí sa. Kvalita humusu nie 

je dobrá.  

 

Obsah anorganických látok 

Všetky organizmy potrebujú pre správne fungovanie svojich buniek aj určitú 

koncentráciu anorganických látok v prostredí. Železo je dôležité pre správnu funkciu 

bunkového metabolizmu a rast bunky ako takej, horčík zase pre udržanie pevnosti bunkovej 

steny. Mangán a nikel majú nezastupiteľnú rolu v metabolizme enzýmov. Niektoré baktérie, 

sú schopné rásť len za prítomnosti vysokej koncentrácie solí (napr. NaCl), ktoré sú potrebné 

na udržanie turgoru bunky, t. j. jej vnútorného tlaku. Koncentrácia rozpustných látok v 

mikroorganizmoch je obyčajne vyššia ako v okolitom prostredí, t. j. mikroorganizmy majú 

vyšší osmotický tlak ako ich okolie. Bunky však majú osmoregulačné mechanizmy. Keby ich 

nemali, voda by prenikala z prostredia do bunky v takom množstve, že by bunka tento tlak 

nevydržala a praskla by.  

 

Na základe osmotického tlaku rozoznávame prostredie: 

• Hypotonické, keď je koncentrácia iónov prostredia menšia ako koncentrácia v 

bunke a tak vzniká nebezpečenstvo plazmoptýzy, t. j. keď môže bunka prasknúť.  

• Izotonické, ktoré má rovnakú osmotickú hodnotu (rovnakú koncentráciu iónov) 

ako bunka, t. j. k prúdeniu vody nedochádza. 

• Hypertonické prostredie, keď je koncentrácia iónov prostredia väčšia ako 

koncentrácia v bunke) môže dôjsť ku plazmolýze, kedy sa cytoplazma oddelí od 

bunkovej steny.  
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Všetky uvedené primárne ekologické faktory navzájom úzko súvisia, vo svojom účinku 

na seba nadväzujú a nedajú sa vzájomne separovať.  

 

7. 3. 2. SEKUNDÁRNE EKOLOGICKÉ FAKTORY  

 

Sú tie, ktoré neovplyvňujú mikroorganizmy, t. j. ich výskyt a biologickú aktivitu 

priamo, ale sprostredkovane. Je to napr. textúra a štruktúra pôdy, hĺbka pôdneho profilu, 

pôdny typ, rastlinné spoločenstvo, nadmorská výška, reliéf krajiny, sklon svahu a pod. 

Primárne a sekundárne ekologické faktory pôsobia navzájom komplexne. 

 

Textúra a štruktúra pôdy  

Textúra je zrnitostné zloženie pôdy, od ktorého závisí osídlenie mikroorganizmov. 

Veľmi malé častice pôdy, t. j. < 2 μ a naopak, veľké > 50 μ nie sú vhodné na to, aby sa na ne 

nasorbovali baktérie. Veľkostne najvhodnejšie častice, na ktoré sa baktérie najlepšie naviažu, 

majú veľkosť od 10 do 25 μ. Celkové osídlenie mikroorganizmov a tiež ich biomasa závisí od 

množstva častíc, na ktoré sa môžu baktérie naviazať.  

Štruktúra pôdy je jej schopnosť vytvárať agregáty. Každý agregát predstavuje zhluk 

štruktúrotvorných elementov organického a minerálneho pôvodu, ktoré sú pospájané 

tmeliacimi látkami. Najväčší vplyv na tvorbu pôdnej štruktúry majú spomedzi pôdnych 

mikroorganizmov mikroskopické vláknité huby a baktérie, a to tak počas života, ako i po 

odumretí. Baktérie v rámci metabolizmu produkujú slizové látky. Väčšinou sú to polyméry 

polysachridovej povahy, ktoré obsahujú urónové kyseliny. Tmeliaci účinok majú aj 

mikrobiálne polysacharidy, ktoré sa uvoľňujú lýzou buniek po ich odumretí. Mikroskopické 

vláknité huby zase mechanicky opletajú pôdne častice, čím ich spevňujú. Od pôdnej štruktúry 

závisí tiež vodno-vzdušný režim a veľkosť kapilárnych priestorov. To všetko je prostredie, v 

ktorom sa formujú mikrobiálne spoločenstvá.  

 

Hĺbka pôdneho profilu  

Hĺbka pôdneho profilu ovplyvňuje množstvo vlhkosti, živín, organických látok, humusu 

a pod. Organogénny horizont O je najbohatší na organické látky (% Cox, % Ntot, % humusu), s 

čím veľmi úzko súvisí množstvo jednotlivých skupín mikroorganizmov a ich biologická 

aktivita. Kolonizácia mikrostanovíšť pôdnymi mikroorganizmami závisí od spôsobu rastu, od 

aktívneho a pasívneho pohybu mikroorganizmov a od vlastností prostredia. Aktívny pohyb 

pomocou bičíkov umožňuje mikroorganizmom zmenu miesta cez vodnú fázu pôdy alebo po 
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povrchu koreňov. Cez kompaktnú fázu pôdy v rámci hĺbky pôdneho profilu je tento pohyb 

obmedzený. Intenzívnejší spôsob premiestňovania mikroorganizmov je prúdením vody alebo 

prostredníctvom pôdnej fauny buď na povrchu tela alebo cez tráviace ústrojenstvo. Pretože 

smerom do hĺbky klesá obsah uhlíka, dusíka, humusu, znižuje sa zastúpenie pôdnej fauny, 

zhoršuje sa aerácia, zvyšuje sa tlak a pod., znižuje sa aj zastúpenie mikroorganizmov. 

Zvýšenie tlaku pôdy pri hlboko lokalizovaných horizontoch sa prejaví napr. u mukorovitých 

mikroskopických vláknitých húb tým, že tieto nevytvárajú mycélium, ale kvasinkovité formy.  

 

Nadmorská výška, rastlinné spoločenstvo a pôdny typ  

Táto skupina sekundárnych ekologických faktorov pôsobí na mikrobiocenózy a ich 

aktivity komplexne. 

Naše územie je podľa nadmorskej výšky rozdelené na 6 vegetačných stupňov. Nížinný 

(do 300 m n. m.), pahorkatinový (300 – 600 m n. m.), podhorský (600 – 900 m n. m.), horský 

(1000 - 1500 m n. m.), subalpínsky (1500 – 1800 m n. m.) a alpínsky (1800 – 2300 m n. m.). 

Každý z nich je charakteristický určitým rastlinným spoločenstvom, ktoré je viazané na určitý 

pôdny typ. Tieto tri navzájom neoddeliteľné sekundárne ekologické faktory ovplyvňujú 

biologickú aktivitu pôdnej mikrobiocenózy, čo je zrejmé aj z priebehu rozkladu celulózy 

(Tab. 13).  

 

Tabuľka 13. Rozklad celulózy ovplyvnený skupinou sekundárnych ekologických faktorov. 

 

Vegetačný stupeň Rastlinstvo Pôdny typ Rozklad celulózy 

nížinný do 300 m n.m. až 

pahorkatinový 300 – 600 m n.m. 

kukurica, pšenica, 

cukrová repa, mäkký 

a tvrdý lužný les 

fluvizem 

čiernica 

černozem 

Ac ˃ 10 

veľmi rýchly 

pahorkatinový 300 – 600 m n.m. 

až podhorský 600 – 900 m n.m. 

buk, javor,  

hrab, jedľa 

kambizem 

podzol 

ranker 

Ac = 5 – 10 

rýchly 

horský 1000 – 1500 m n.m. až 

subalpínsky 1500 – 1800 m n.m. 

vysokobylinné 

smrečiny smrekovec, 

smrek, jedľa, smrek, 

limba, kosodrevina 

kambizem 

podzol 

ranker 

Ac = 2 – 5 

pomalý 

alpínsky 1800 – 2300 m n.m. sitina Juncus trifida litozem pomalý až veľmi 

pomalý 

 

Rozklad celulózy charakterizuje rýchlosť mineralizácie organickej hmoty, ktorú 

vyjadrujeme hodnotou Ac, čo je celulolytická aktivita. Rýchlosť rozkladu celulózy prebieha 
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najrýchlejšie v organicky bohatých pôdach, ktoré sú viazané na nížinný až pahorkatinový 

vegetačný stupeň, ktorý z pôdnych typov charakterizujú fluvizeme, čiernice a černozeme. So 

stúpajúcou nadmorskou výškou sa mení rastlinné spoločenstvo a pôdny typ, v ktorom sa 

znižuje množstvo organických látok. To následne vedie k postupnému zhoršovaniu, resp. k 

výraznému spomaleniu sledovaného procesu. V alpínskom vegetačnom stupni môže byť 

aeróbny rozklad celulózy veľmi pomalý, až zdĺhavý, resp. môže sa na určitý čas aj celkom 

zastaviť, a to nielen v dôsledku výrazného zníženia organickej hmoty a tým aj 

mikrobiocenózy, ale tiež vplyvom veľmi nízkej teploty. 

 

Ekosystém a jeho charakteristika 

V ekologických systémoch existujú vzájomné vzťahy medzi organizmami, resp. 

mikroorganizmami navzájom a medzi organizmami, t. j. medzi mikroorganizmami a 

prostredím. Tieto vzájomné vzťahy vytvárajú podmienky na stabilitu ekosystémov. Stabilita 

ekosystémov je veľmi dynamický systém, ktorý podlieha určitým časovým zmenám.  

Systém je spoločenstvo na seba pôsobiacich a navzájom závislých zložiek, ktoré tvoria 

jednoduchý celok. Zahŕňa tak populácie organizmov, ako aj podmienky prostredia a dostupné 

zdroje (potrava, životný priestor, živiny, atď.), o ktoré organizmy medzi sebou súťažia. 

Populácia je biotický systém, ktorý predstavuje potomstvo jednej bunky. Populáciu 

tvorí skupina jedincov toho istého druhu, ktorí žijú a reprodukujú sa v vo vymedzenom 

území.  

Spoločenstvo (biocenóza) je biotická časť geobiocenózy, ktorú tvorí homogénny 

dynamický súbor živých organizmov (rastliny, živočíchy a mikroorganizmy) spojených 

vzájomnou interakciou v priestore a čase a viazaných na určité podmienky prostredia. 

Predovšetkým ide o dostatok živín a energie, o ktoré jednotlivé populácie medzi sebou 

súperia. Spoločenstvo predstavuje všetky populácie žijúce na danom území.  

Ekosystém (ekologický systém) predstavuje vzťah, resp. dynamický komplex 

medzi živými organizmami (spoločenstvo rastlín, živočíchov a mikroorganizmov) a ich 

neživým prostredím. Živé organizmy a neživé prostredie sú spolu neoddeliteľne zviazané a 

navzájom na seba pôsobia. Tento vzťah, resp. dynamický komplex pôsobí vzájomne ako 

funkčná jednotka. 

Abiotické zložky ekosystému sú:  

1. Anorganické látky, napr. C, N, CO₂, H₂O, ktoré sú zapojené do kolobehu látok.  

2. Organické látky, napr. cukry, tuky, bielkoviny, humusové látky.  

3. Klimatický režim.  
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Biotické zložky ekosystému sú:  

1. Producenti – sú autotrofné zelené organizmy, ktoré sú schopné vytvárať živiny z 

jednoduchých anorganických látok, 

2. konzumenti alebo fagotrofy – sú heterotrofné organizmy, najmä živočíchy, ktorí sa 

živia rastlinami, inými organizmami, resp. živočíchmi alebo žijú na rozkladajúcej 

sa organickej hmote,  

3. deštruenti – sú heterotrofné organizmy, predovšetkým mikroorganizmy a vyššie 

huby, ktoré rozkladajú zložité zlúčeniny mŕtvej protoplazmy, uvoľňujú 

anorganické živiny, ktoré môžu producenti využívať spolu s organickými látkami. 

Sú to organizmy, ktoré sa môžu stať zdrojom energie, môžu pôsobiť inhibične 

(utlmujúco) alebo tiež stimulačne (povzbudzujúco) na iné živé zložky ekosystému. 

 

7. 4. VZŤAHY MIKROORGANIZMOV V EKOSYSTÉME 

 

Mikrobiocenóza  

Mikroorganizmy v každom prostredí, kde sa vyskytujú vytvárajú spoločenstvá, 

mikrobiálne cenózy alebo mikrobiocenózy. Mikrobiocenóza zahrňuje populácie všetkých 

mikroorganizmov v danom sledovanom ekosystéme. Bakteriocenóza predstavuje populáciu 

všetkých baktérií, ktoré sú v sledovanom ekosystéme, pričom rozoznávame samostatne 

bakteriocenózu celulolytických baktérií, amonizačných baktérií, saprotrofných, koliformných, 

amylolytických, proteolytických, lignolytických, nitrifikačných baktérií a pod. Mykocenóza 

predstavuje populáciu všetkých húb v danom ekosystéme, pričom opäť rozoznávame 

samostatne mykocenózu mikroskopických vláknitých húb, mykocenózu askomycét, 

mykocenózu bazídiomycét a pod.  

Každá mikrobiocenóza je dynamický systém s pomerne stálou štruktúrou. Jej 

celistvosť udržujú najmä zdroje živín a energie. V prípade narušenia týchto zdrojov, 

dochádza tiež k narušeniu mikrobiocenózy. Môže to byť napr. vplyvom kyslých zrážok, 

ťažkých kovov, toxických prvkov, priesakom zo skládok alebo háld, ropných havárií a 

vplyvom iných znečisťujúcich a na prostredie negatívne pôsobiacich látok. Väčšina 

mikroorganizmov sa nachádza v ekosystéme v kľudovom (pokojovom) štádiu, vo forme 

odpočinkových spór, cýst, chlamydospór, vo forme vegetatívnych buniek v štádiu 

zotrvávania. Je to tzv. mikrobiálny pool alebo mikrobiálna zásoba. Mikrobiálny pool 

zabezpečuje v pôde rovnovážny obsah humusu, fyziologicky aktívnych látok, úroveň 
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minerálnych a organických látok a udržiava tiež trvalý prísun živín prostredníctvom 

koreňových výlučkov.  

Mikrobiocenóza má svoje vnútorné autoregulačné mechanizmy, ktoré udržujú 

rovnovážny stav s vonkajším prostredím, udržujú podiel aktívnej a neaktívnej mikrobioty. 

Autoregulačné mechanizmy tiež zabraňujú nadmernému rozmnoženiu mikroorganizmov tým, 

že regulujú ich početnosť (abundanciu) a druhové zloženie mikrobiocenózy. Schopnosť 

autoregulácie je odrazom vzájomných vzťahov vo vnútri mikrobiálnych biocenóz a 

vzťahov biocenóz k prostrediu. 

 

7. 4. 1. AUTOREGULAČNÉ MECHANIZMY MIKROBIOCENÓZY  

 

Vnútornú reguláciu mikrobiocenóz predstavujú autoregulačné mechanizmy, ktoré sú 

založené na vzájomnom pôsobení organizmov. Tieto vzťahy môžu byť kladné, t. j. prospešné 

(+), záporné, t. j. negatívne (-) alebo neutrálne (0), podľa čoho rozoznávame:  

• netralitu (0 0),  

• konkurenciu (- -),  

• symbiózu - mutualizmus (+ +) a parazitizmus a predáciu (+ -),  

• antibiózu (- 0),  

• metabiózu (+ 0) 

 

Neutralita (0 0) je vzťah, ktorý možno pokladať len za relatívny alebo dočasný 

rovnovážny vzťah jedincov, resp. populácií a medzi mikroorganizmami je ho v prírode aj 

ťažko nájsť. Medzi druhmi, ktoré sú buď ekologicky alebo aj vývinovo vzdialené, sú vždy 

niekoľko stupňové väzby v rámci mikrobiocenózy a ekosystému.  

Konkurencia (- -) predstavuje súperenie organizmov o spoločný zdroj živín a energie. 

Mnohé druhy mikroorganizmov sa v priebehu kolonizácie dostávajú do neosídleného 

priestoru, v ktorom nachádzajú vhodné podmienky pre svoj rast a rozmnožovanie. Po určitom 

čase však jedince, resp. populácie, ktoré využívajú rovnaký faktor, napr. zdroj živín, vodu, O2, 

svetlo a pod. sa začínajú vo svojej existencii, raste a rozmnožovaní obmedzovať. Využívaný 

faktor sa stáva konkurenčný a vzťah medzi jedincami alebo populáciami charakterizovaný 

týmto procesom sa nazýva konkurencia (kompetícia). Medzidruhová a vnútrodruhová 

konkurencia je veľmi variabilná a závislá od viacerých vnútorných a vonkajších činiteľov, 

ako je napr. rýchlosť rastu, tolerancia voči abiotickým faktorom (svetlo, teplota, vlhkosť), 
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tolerancia voči migráciám, schopnosť rozmnožovať sa pri nízkych koncentráciách limitujúcej 

živiny, schopnosť premieňať limitujúce živiny na bunkové zložky, schopnosť pohybu, 

schopnosť syntetizovať a hromadiť rezervné látky a pod. Úspešnejší organizmus je obyčajne 

vitálnejší a tolerantnejší voči abiotickým faktorom, postupne obmedzuje a vytláča menej 

odolný a slabší organizmus, resp. aj celú populáciu. Výsledkom konkurenčného vzťahu je 

selekcia, ktorá vedie až k vylúčeniu jedincov alebo populácie. Pri osídľovaní nových 

mikrostanovíšť z baktérií veľmi často dominujú druhy rodu Pseudomonas a Bacillus. 

Mikroskopické vláknité huby sú viac tolerantné voči kyslému prostrediu a teda sú 

konkurencie schopnejšie v porovnaní s baktériami a aktinomycétami. 

Symbióza (+ + alebo + -) predstavuje vzťah, keď sú mikroorganizmy nútené žiť v 

tesnej asociácii s inými formami života. Mikroorganizmy môžu žiť v bunkách alebo v 

pletivách hostiteľa (endosymbióza) alebo na povrchu buniek či pletív (ektosymbióza). Tento 

vzťah však môže byť obojstranne výhodný a prospešný (mutualizmus) alebo aj nevýhodný, 

keď jeden organizmus žije na úkor druhého (parazitizmus).  

• Mutualizmus (+ +) predstavuje prospešné spolunažívanie pre obidve skupiny 

mikroorganizmov. Aktívne rastúce mikroorganizmy vylučujú do okolia metabolity, t. j. 

produkty látkovej výmeny, ktoré stimulujú, čiže urýchľujú rast inej skupiny 

mikroorganizmov. Tieto metabolity môžu byť využívané aj ako zdroj potravy. Napr. 

celulolytická mikrobiota v priebehu rozkladu celulózy uvoľňuje z celulózy glukózu. Táto sa 

stáva zdrojom uhlíka pre baktériu Azotobacter chroococcum, ktorý púta vzdušný N₂ a tento je 

zase pri rozklade celulózy nevyhnutný. Ďalším príkladom je spolužitie huby a riasy, ktoré 

spolu vytvárajú lišajník (lichenizovaná huba). Huba pritom zabezpečuje minerálne látky a 

vodu, a lišajník je zdrojom organických látok. Mutualizmus je aj medzi baktériami mliečneho 

kvasenia 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 využívajú mliečne baktérie. V mutualistickom vzťahu 

môžu žiť rôzne skupiny organizmov, napr. baktérie a huby, baktérie a prvoky, riasy a huby. 

Navzájom si poskytujú zdroj C, N, S, živiny a rastové látky, a podieľajú sa tiež na 

odstraňovaní toxických látok. Aeróbne mikroorganizmy odčerpávaním O2 z prostredia 

umožňujú anaeróbnym mikroorganizmom žiť aj v aeróbnom prostredí.  

Okrem týchto veľmi úzkych symbiotických vzťahov poznáme aj tzv. voľné zoskupenie 

mikroorganizmov, ktoré si navzájom poskytujú živiny. Každý organizmus je pritom schopný 
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existovať samostatne, ale v spoločenstve s iným zvyšuje svoj metabolizmus, čím sa stáva 

aktívnejším.  

• Parazitizmus (+ -) je vzťah, keď jeden mikroorganizmus, t. j. parazit využíva vo svoj 

prospech iný mikroorganizmus (hostiteľ) ako zdroj živín a energie. Parazitické 

mikroorganizmy žijú, rozmnožujú sa a poškodzujú vždy iba živý organizmus a nemusia však 

pritom spôsobiť jeho smrť. Parazity žijú buď vo vnútri hostiteľa (endoparazity) alebo na jeho 

povrchu (ektoparazity). Mikroorganizmy parazitujúce na iných mikrobiálnych bunkách sú 

pomerne rozšírené. Medzi endoparazity patria napr. bakteriofágy (vírusy parazitujúce na 

baktériách), aktinofágy, mykofágy a pod. Medzi ektoparazity patrí napr. Bdellovibrio 

bacteriovorus, baktéria, ktorá sa lokalizuje na povrch G- baktérií. Jedna skupina húb môže 

tiež parazitovať na inej skupine húb, keď saprotrofný druh parazituje na druhu patogénnom. 

Patogén sa takto stáva hostiteľom. Je to tzv. mykoparazitizmus. Príkladom je saprotrofný druh 

Trichoderma harzianum parazitujúci na patogénnych hubách Fusarium oxysporum, 

Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii a pod. Vzájomný kontakt začína na 

úrovní hýf, kedy mykoparazit, napr. druhy rodu Trichoderma vylučujú extracelulárne enzýmy 

β-(1,3)-glukanázu a chitinázu. Ich lytická schopnosť vedie k narušeniu vlákna patogénu, ale aj 

k vlastnej penetrácii do buniek hostiteľa, až patogén odumiera.  

• Predácia (+ -) patrí tiež k vzťahom, keď jeden organizmus (korisť) sa stáva potravou 

pre iný organizmus (predátor). Obligátny predátor sa vyživuje konzumovaním blízkych 

organizmov, ktoré pre neho predstavujú všetky potrebné látky v koncentrovanej podobe. 

Medzi takýchto predátorov patria tzv. dravé huby, ktorých potravou sa stávajú nematódy. 

Dravé huby, napr. druhy rodu Dactylella, Golovinia, Arthrobotrys botryospora, Arthrobotrys 

oligospora, Arthrobotrys pyriformis, Cooperia oncophora a iné majú na vláknach vytvorené 

slučky či prstence s lepkavými púčikmi. Nematódy prenikajú slučkami, na ktoré sa prichytia. 

Huba nematódy usmrtí svojimi toxickými metabolitmi, hýfami preniká do organizmu a 

asimiluje ich obsah. V pôdach sa však nachádzajú aj mikroorganizmy (napr. aktinomycéty, 

niektoré sporulujúce baktérie, z mikroskopických vláknitých húb druhy rodu Aspergillus a 

Penicillium, ktoré sú schopné svojimi metabolitmi potlačiť rozvoj nematofágnych húb.  

Antibióza (- 0) je jednostranné negatívne ovplyvňovanie iného organizmu v jeho 

životných prejavoch. Antibióza predstavuje schopnosť jedného mikroorganizmu inhibovať 

rast a rozmnožovanie alebo až usmrtiť druhý mikroorganizmus pomocou metabolitov typu 

antibiotík alebo mykotoxínov, ktoré produkuje. Tým si chráni svoj životný priestor pred 

konkurenciou iných organizmov. Metabolity, ktoré produkuje môžu byť toxické alebo môžu 

spôsobiť také zmeny fyzikálno-chemických vlastností prostredia, ktoré inému organizmu 
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prestanú vyhovovať. Medzi inhibične pôsobiace látky patrí napr. H₂O₂, NH₃, NO₂, CO₂, H₂S, 

O₂, jednoduché mastné kyseliny, etanol, antibiotiká, toxíny a pod.  

Schopnosť produkovať antibiotiká bola zistená u baktérií (bacitracín – Bacillus 

licheniformis), aktinomycét (streptomycín – Streptomyces griseus) a mikroskopických 

vláknitých húb (penicilín – Penicillium chrysogenum) atď. Vylučujú ich buď živé bunky v 

rámci metabolizmu alebo sa uvoľňujú z odumierajúcich alebo už mŕtvych buniek autolýzou. 

Antibiotiká sú látky málo toxické pre organizmy, ktoré ich produkujú, ale prudko jedovaté pre 

mnohé iné organizmy, ktoré sa vyvíjajú v spoločnej mikrobiocenóze. Tým producentské 

mikroorganizmy chránia svoj životný priestor pred konkurenciou. Mikroorganizmus, ktorý 

produkuje antibiotikum nemusí v mikrobiocenóze dominovať, ale produkcia príslušného 

antibiotika ho chráni pred parazitizmom iného organizmu. Schopnosť syntetizovať antibiotiká 

sa často stráca. Jeho produkcia trvá krátko a je dôležitá a významná, kým jeho producent 

rastie. Samotné antibiotikum je pre dané prostredie užitočné tým, že je rozložiteľné a môže 

vstupovať do komplexov.  

Produkcia antibiotík má v prirodzenom ekosystéme veľký význam pri potláčaní rastu 

fytopatogénnych húb a baktérií, ale tiež choroboplodných zárodkov, ktoré sa môžu dostať do 

pôdy buď zavlažovaním závadnou vodou alebo hnojením maštaľným hnojom od chorých 

zviera. 

Metabióza (+ 0) je následnosť vývoja skupín mikroorganizmov po sebe. Je veľmi úzko 

spojená s účasťou mikroorganizmov na kolobehu látok v prírode. Metabióza je založená na 

tom, že jeden typ organizmu využíva produkty životnej činnosti (metabolity) druhého 

organizmu. Napr. na degradácii odumretej organickej hmoty rastlinného pôvodu sa ako prvé 

objavujú mikroskopické vláknité huby z oddelenia Zygomycota (tzv. „cukrové huby“), ktoré 

vyžadujú dostatok ľahko rozložiteľnej organickej hmoty (napr. cukry). Za nimi sa objavujú 

zástupcovia mitospórických húb, z ktorých mnohé produkujú širokú škálu celulolytických 

enzýmov (napr. druhy rodu Trichoderma, Alternaria, Penicillium, Aspergillus). Z oddelenia 

Ascomycota to sú druhy rodu Chaetomium. Ako posledné sa objavujú predstavitelia 

oddelenia Basidiomycota, ktoré sú schopné rozkladať lignín. Iným príkladom je rozklad 

organických dusíkatých látok amonizačnou mikrobiotou. Uvoľňujúci sa amoniak je zdrojom 

energie pre chemolitotrofné nitritačné baktérie ako zdroj energie. Nitrity, produkty oxidácie 

amoniaku, energeticky využívajú nitratačné baktérie, ktoré ich oxidujú na nitráty. Kyslík 

nitrátov zase slúži ako konečný akceptor vodíka pri anaeróbnom dýchaní denitrifikačných 

baktérií.  
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V metabióze nasledujúci mikroorganizmus neovplyvňuje priamo predchádzajúci druh 

(alebo populáciu, či fyziologickú skupinu), ale spotrebou jeho produktov, t. j. metabolitov a 

zlepšuje podmienky pre jeho rozvoj. Napr. pri vysokej koncentrácii NH₃ sa amoniak stáva 

toxickým pre svojich pôvodcov, ale i pre nitritačné baktérie. Oxidáciou NH₃ sa jeho 

koncentrácia znižuje a amonizácia, nitritácia a nitratácia prebiehajú normálne. Metabióza vo 

svojej podstate predstavuje potravový reťazec a čím viac článkov, resp. stupňov má, tým je 

stabilnejšia. 

 

7. 4. 2. VZŤAHY MEDZI MIKROORGANIZMAMI A VYŠŠÍMI RASTLINAMI 

 

V procese vývoja ekologických systémov sa vytvárali rôzne vzťahy medzi rastlinami a 

mikrobiocenózou. Tieto vzťahy charakterizuje:  

1. rizosférna mikrobiocenóza,  

2. mykoríza,  

3. patogénne vzťahy medzi mikroorganizmami a rastlinami,  

4. epifytná mikrobiocenóza.  

 

1. Rizosférna mikrobiocenóza, predstavuje osobitný typ prostredia. Vytvára sa v zóne 

pôdy, ktorá je priľahnutá tesne ku koreňom rastlín. V tejto zóne sa medzi koreňmi rastlín a 

mikroorganizmami vytvárajú zložité a mnohostranné vzťahy, ktoré môžu byť priame alebo 

nepriame. 

Priame vzťahy predstavujú priame pôsobenie rastlín na rizosférnu mikrobiocenózu 

prostredníctvom koreňových exudátov (výlučkov) – čo sú produkty metabolizmu rastlín 

vylučované koreňovým systémom do pôdy – tiež rastom a vývinom rastliny a jej koreňovým 

systémom. Exkrécia koreňových výlučkov, ktorých množstvo predstavuje 1 – 5 % z celkovej 

váhy sušiny rastlín, začína klíčením semien a vrcholí v období kvitnutia. V koreňových 

výlučkoch sa nachádzajú organické zlúčeniny, ktoré sú pre okolitú mikrobiocenózu 

prijateľným zdrojom uhlíka, a tiež energie. Sú to monosacharidy, aminokyseliny, organické 

kyseliny, nukleotidy, alkoholy, aldehydy, lipoidné látky, vitamíny a pod. Dôležitým zdrojom 

C pre spoločenstvo rizosférnych mikroorganizmov sú koreňové vlásky, ktoré s rastom rastliny 

na jednej strane odumierajú a na druhej strane sa vytvárajú nové.  

Zloženie koreňových exudátov ovplyvňuje druh rastliny, pretože rôzne rastliny 

produkujú látky metabolizmu, ktoré sú rôznej kvality a tiež rôznej intenzity. Napr. koreňové 
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exudáty vikovitých rastlín obsahujú viac dusíkatých látok, u obilnín prevažujú sacharidy a 

organické kyseliny. Preto je aj pod bôbovitými a kapustovitými rastlinami najbohatšia 

mikrobiocenóza. Pod okopaninami je zase chudobnejšia a pod obilninami najchudobnejšia.  

Tiež rast a vývin rastliny predstavuje priamy vzťah medzi rizosférnou mikrobiotou a 

koreňmi rastlín. Rastom a vývinom rastlina uvoľňuje koreňové exudáty už v priebehu 

napučiavania a klíčenia semena. Ich množstvo a zloženie sa zvyšuje s fotosyntetickou 

asimiláciou, keď pribúdajú aromatické zlúčeniny, indolové deriváty, vitamíny, hormóny, 

enzýmy, zvyšuje sa počet aminokyselín, organických kyselín a cukrov. V období kvitnutia 

rastliny produkcia sekrétov vrcholí. V období vytvárania a dozrievania plodov sa množstvo 

výlučkov zase znižuje a adekvátne tomu sa znižuje aj abundancia mikroorganizmov v 

rizosfére. Ak je rastlina poškodená, poranená alebo napadnutá patogénom, abundancia 

mikroorganizmov výrazne klesá.  

Koreňový systém tiež pôsobí priamo na vývoj rizosférnych mikroorganizmov. S rastom 

rastliny sa vytvára, rastie a mohutnie aj koreňový systém. Koreňové vlásky postupne 

odumierajú a vyrastajú nové. Jedna rastlina má v priemere toľko koreňových vláskov v 

koreňovom systéme, že ich celková dĺžka je približne 10 000 km. Toto množstvo predstavuje 

veľký potenciál živín a energie pre mikroorganizmy. Množstvo mikroorganizmov je 

adekvátne veľkosti koreňového systému. Po odumretí rastliny opäť narastá množstvo 

mikroorganizmov, ale to už nie sú predstavitelia rizosférnej mikrobioty – sú to 

mikroorganizmy, ktoré sa podieľajú na rozklade odumretej organickej hmoty a preto 

predstavujú inú skupinu mikroorganizmov. 

Nepriame vzťahy medzi rizosférnou mikrobiocenózou a koreňmi rastlín sú založené na 

mechanickom pôsobení rastlín na pôdu. Tým, že koreňový systém preniká do pôdy, zároveň 

ju i kyprí, zlepšuje jej štruktúru a zlepšuje sa tiež výmena plynov, a to najmä CO₂ a O₂. 

Dostatok O₂ zvyšuje aeráciu, ktorá na druhej strane urýchľuje mineralizáciu, t. j. rozklad 

organických látok. Mikroorganizmy vytvárajú okolo rastliny veľmi aktívnu vrstvu, ktorá má 

význam nielen pre výživu rastliny, ale podporuje aj jej zdravotný stav. V oblasti rizosféry 

neovplyvňuje teda len rastlina mikrobiálne spoločenstvo, ale pôsobenie je aj opačné. 

Mikroorganizmy vytvárajú okolo koreňového systému rastliny živú a veľmi aktívnu vrstvu, 

ktorá vplýva jednak na výživu rastlín, a jednak na ich zdravotný stav. Mikroorganizmy (najmä 

mikroskopické vláknité huby) sa podieľajú aj na transporte živín z väčšej vzdialenosti. 

Rizosférna mikrobiocenóza vytvára tiež značné množstvo rôznych látok, ktoré sa po odumretí 

dostávajú do pôdy. Rastliny ich prijímajú koreňovým systémom a postupne ich transportujú 

do nadzemných častí. Sú to rôzne antibiotiká, vitamíny a stimulátory rastu, ktoré nielen 
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podporujú rast rastliny, ale ju zároveň aj chránia pred patogénnymi mikroorganizmami. 

Parazitické huby sú virulentnejšie v kontakte so sterilnými koreňmi a virulenciu strácajú, 

alebo je veľmi oslabená v kontakte s koreňmi, kde sa nachádza rizosférna mikrobiocenóza. 

Vzťah medzi vyššími rastlinami a rizosférnou mikrobiocenózou je ovplyvnený 

viacerými ekologickými faktormi. Napr. znížený obsah vody v pôde spôsobuje dočasné 

vädnutie rastlín, čo má za následok vylučovanie koreňových exudátov a rozvoj rizosférnej 

mikrobioty. Podobný účinok má tiež dočasne znížená teplota. Aj pôdny druh ovplyvňuje 

vzťah medzi rastlinou a rizosférnou mikrobiotou. Napr. pod tou istou rastlinou je v ľahkých 

pôdach výrazne viac rizosférnych mikroorganizmov ako v ťažkých, zhutnených (utlačených) 

pôdach. Hnojenie má priaznivý vplyv na rozvoj mikroorganizmov buď priamo ako zdroj živín 

alebo nepriamo cez rastliny. Jeho vplyv je však výrazne pozitívny.  

Rizosférna mikrobiocenóza sa abundanciou (početnosťou) a zastúpením jednotlivých 

fyziologických skupín mikroorganizmov líši od nerizosférnej mikrobiocenózy. Súhrn zmien, 

ktoré charakterizujú rozdiely medzi rizosférnou (R) a pôdnou mikrobiocenózou (S) je tzv. 

rizosférový efekt. Tento vzťah R : S predstavuje pomer medzi množstvom mikroorganizmov 

v rizosfére a v okolitej pôde. Súčasťou rizosférnej mikrobiocenózy sú baktérie, aktinomycéty 

a mikroskopické vláknité huby. Z baktérií najpočetnejšiu skupinu tvoria G- baktérie, 

predovšetkým druhy rodov Pseudomonas, Achromobacter, Mycobacterium, Flavobacterium, 

Arthrobacter, Chromobacterium, myxobaktérie. Koky, korynebaktérie, bacily a aktinomycéty 

sú zastúpené menej. Mikroskopické vláknité huby, napr. druhy rodov Absidia, Aspergillus, 

Mucor a iné sa v rizosférnej mikrobiocenóze nachádzajú v aktívnej forme, t. j. vo forme 

mycélia. Pod trávami sú často zastúpené druhy rodu Fusarium a Alternaria a pod bôbovitými 

rastlinami druhy rodu Penicillium. Mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú v rizosfére majú 

bohaté enzýmové vybavenie a vysokú biologickú aktivitu. Sú schopné asimilovať 

jednoduché, ale i zložitejšie sacharidy, hydrolyzovať bielkoviny, peptidy, fixovať vzdušný 

dusík a redukovať dusičnany. Mnohé rizosférne mikroorganizmy sú náročné na organické 

zdroje dusíka, predovšetkým aminokyseliny a majú zvýšenú schopnosť syntetizovať rôzne 

vitamíny a rastové látky, predovšetkým auxíny a giberelíny. V závislosti od ekologických 

podmienok je abundancia rizosférnej mikrobiocenózy o 3 až 4 rády vyššia ako v nerizosférnej 

pôde. 

 

2. Mykoríza je spolunažívanie húb s koreňmi vyšších rastlín (Obr. 103). Na rozdiel od 

rizosférnej mikrobiocenózy, kde sú medzi mikroorganizmami a rastlinami voľné vzájomné 

vzťahy, u mykorízy je tento vzťah užší a podmieňuje morfologické spojenie oboch partnerov. 
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Tento úzky vzťah pripomína mutualistickú symbiózu (+ +). Mykorízne huby sa nachádzajú 

iba na koreňoch rastlín a ich analogických orgánoch, nikdy neprechádzajú na nadzemné časti 

rastliny.  

K infekcii rastliny mykoríznou hubou dochádza z pôdy. Predpokladá sa, že tri štvrtiny 

všetkých stredoeurópskych rastlín majú mykorízu. Mykorízne huby však celkom chýbajú u 

niektorých čeľadí, napr. Brassicaceae (kapustovité) a Cyperaceae (šachorovité), a tiež u 

vodných rastlín. Aby sa mohla mykoríza vytvoriť, musí byť prítomná špecifická mykorízna 

huba a takisto priaznivé pôdne podmienky. Dôležité je aj zloženie mikrobiocenózy, najmä jej 

antagonistov (niektoré baktérie a aktinomycéty s inhibičným účinkom na mykorízne huby). Z 

pôdnych podmienok má priaznivý účinok dobrá aerácia (prevzdušnenie) a ľahko prijateľný 

organický substrát.  

Mykorízne huby majú rôzne systematické zaradenie, napr. Zygomycota (druhy rodu 

Mucor), Ascomycota (druhy rodu Elaphomyces, Tuber), Basidiomycota (druhy rodu Boletus, 

Amanita), mitospórické (konidiálne) huby (rody Penicillium, Aspergillus, Phoma) a pod. 

Mykoríza je veľmi rozšírená a prejavuje sa v niekoľkých formách na základe odlišných 

morfologických a fyziologických vlastností. 

Ektotrofná mykoríza je tzv. vonkajšia mykoríza, pri ktorej sa infikujú krátke bočné 

korene, v dôsledku čoho sa intenzívnejšie rozrastajú. V koreňovom systéme nie sú zachované 

koreňové vlásky. Tie sú nahradené rizosférnou hubou, ktorá preniká len medzi bunky 

pokožky a vonkajšej kôry a vytvára spleť vláken, tzv. Hartigovu sieť. Tento hubový plášť 

hrubý 20 – 40 m nahrádza koreňové vlásky a zároveň plní aj ich funkciu. Pomocou 

Hartigovej siete rastlina prijíma živiny, t. j. minerálne zlúčeniny, dusíkaté látky a vodu. 

Vlákna huby získavajú priamo z rastliny uhlíkaté živiny. Funkciou ektotrofnej mykorízy je 

podielať sa na mineralizácii humusu, ktorý sa vo väčších hĺbkach nerozkladá tak rýchlo ako 

vo vrchných horizontoch. Ektotrofná mykoríza je veľmi dôležitá najmä vo vlhkých 

humusových pôdach, v ktorých mineralizácia organického dusíka prebieha veľmi pomaly a 

rastliny vo výžive trpia nedostatkom dusíka. Mykorízna huba získava z rastliny organické 

látky, t. j. výživu a sama rastlinu zásobuje dusíkom. Ektotrofná mykoríza je jednoročný útvar, 

ktorý sa pravidelne obnovuje. K infekcii koreňov dochádza niekoľko týždňov po vyklíčení 

rastlín, so začatím fotosyntézy po vyvinutí prvých pravých listov. Infekcia je podporovaná 

vysokou intenzitou svetla a obsahom uhľovodíkov v bunkách hostiteľa. Na ektotrofnej 

mykoríze sa výrazne podieľajú zástupcovia oddelenia Basidiomycota, napr. druhy rodu 

Boletus. 
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Endotrofná mykoríza je tzv. vnútorná, pri ktorej ostávajú koreňové vlásky zachované 

a hubový plášť sa nevytvára. Mykorízna huba preniká priamo do kôrového pletiva, do 

medzibunkových priestorov buniek, kde sa vlákno rozrastá, dichotomicky sa vetví a vytvárajú 

sa zhluky, tzv. arbuskuly. Arbuskuly sa neskôr rozpadávajú na guľočky a pripomínajú jemnú 

zrnitú hmotu. Niekedy sa uprostred vláken vytvárajú zhrubnutia, tzv. vezikuly. Endotrofnú 

mykorízu, preto označujeme aj ako VAM (vezikulo-arbuskulárna mykoríza). Táto forma 

mykorízy je trvalá a prenáša sa semenami. Je to dedičná forma. Nachádza sa pri 

jednoročných, ale i pri trvalých rastlinách, napr. pri obilninách, okopaninách, trávach, 

ovocných stromoch a kroch. Na tvorbe VAM sa podieľajú druhy rodu Rhizoctonia, Pythium, 

Endogone a iné. Veľmi dobre je vyvinutá napr. pri čeľadi Orchideaceae. 

Ektoendotrofná mykoríza je prechodná a zároveň i najrozšírenejšia forma mykorízy. 

Vyskytuje sa predovšetkým pri lesných drevinách a predstavuje voľné spojenie huby a 

koreňov bez akéhokoľvek vzájomného histologického vzťahu. Mykoritické huby majú malý 

počet enzýmov dehydrogenáz a chýbajú im polyfenoloxidázy. Sú schopné utilizovať iba 

jednoduché sacharidy a nie sú schopné konkurovať typickým saprotrofným hubám. To 

vlastne podmienilo ich spoločnú existenciu s koreňmi vyšších rastlín.  

Význam mykorízy predstavuje jednoznačné zlepšenie výživy pre oboch partnerov. 

Rastlina zásobuje huby uhlíkatou výživou a huby rastlinu látkami z pôdy. Korene s 

mykorízou dýchajú 2- až 4-krát intenzívnejšie ako korene bez mykorízy, v dôsledku čoho sa 

lepšie uvoľňujú adsorpčne viazané katióny z kovov. Mykorízne huby zväčšujú plochu 

koreňov, ich aktívny povrch, t. j. saciu silu, čím sa výrazne zvyšuje príjem vody pre rastlinu. 

Pri drevinách je v značnom nepomere odparovacia a sacia plocha, ktorá sa mykorízou 

upravuje. Deficit vody pomáhajú vyrovnať huby zvýšením sacej plochy. Pre niektoré rastliny 

je mykoríza nevyhnutnou podmienkou života. Napr. niektoré semená z čeľade vstavačovitých 

nie sú schopné vyklíčiť bez prítomnosti symbiotickej huby, ktorá v tomto prípade pôsobí na 

klíčenie semien stimulačne. Pri infekcii semenáčikov sa tu uplatňuje Rhizoctonia solani, druh 

ktorý je známym patogénom klíčiacich kultúrnych rastlín. V symbióze s orchideou sa však 

stáva hostiteľom a niektoré druhy bezchlorofylových orchideí na ňom parazitujú aj celý život. 

 

3. Patogénne vzťahy medzi mikroorganizmami a rastlinami. Mnohé 

mikroorganizmy napádajú korene rastlín a cez koreňový systém sa dostávajú do pletív 

rastliny, kde pôsobia ako parazity, resp. ako patogény. Patogénne mikroorganizmy zohrávajú 

veľmi dôležitú úlohu v poľnohospodárstve pri strate úrody, v lesníctve pri poškodení drevnej 

hmoty a jej kvality, v záhradníctve pri poškodení ovocia. Patogénne mikroorganizmy 
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osídľujúce pôdu sú schopné pomerne dlhú dobu zachovať si virulenciu, t. j. schopnosť 

vyvolať ochorenie. Z mikroorganizmov ochorenie rastlín vyvolávajú huby (spôsobujú 

mykózy), baktérie (spôsobujú bakteriózy), vírusy (spôsobujú virózy).  

Mykózy. Nádory na koreňoch rastlín spôsobuje druh Plasmodiophora brassicae, 

padanie klíčnych lístkov v pareniskách a v skleníkoch vyvoláva Olpidium brassicae. Druhy 

rodu Fusarium vyvolávajú fuzariózu pšenice, ochorenie paradajok, hrachu a pod. Synchytrium 

endobioticum spôsobuje rakovinu zemiakov, prečkáva v pôde v pokojovom štádiu a ochorenie 

je schopné vyvolať aj po 20-tich rokoch. Druh Phytophtora infestans spôsobuje ochorenie 

listov u zemiakov a rajčiakov. Druh Perenospora destructans spôsobuje hnilobu cibule, 

Plasmopara viticola ochorenie viniča.  

Bakteriózy sú ochorenia rastlín vyvolané baktériami. Nie sú však také časté ako napr. 

mykózy alebo virózy. Nádory na koreňoch rôznych rastlín vyvolávajú druhy Pseudomonas 

tumefaciens, Xanthomonas campestris, Agrobacterium tumefaciens. Korene, ale i steblá a 

plody rajčiakov poškodzuje druh Corynebacterium michiganense.  

Virózy, t. j. choroby rastlín spôsobené vírusmi sú v pôde prenášané háďatkami a 

larvami hmyzu. Nadzemná časť môže byť infikovaná cicavým a savým hmyzom (vošky, 

ploštice, bzdochy a pod.). Tulipány a iné rastliny poškodzuje vírus tabakovej mozaiky. Medzi 

ďalšie ochorenia patrí viróza zemiakov, žltá mozaika fazule, uhoriek. Na listoch rastlín sa 

tvoria škvrny, nekróza a listy tiež môžu zmeniť tvar. Znetvorený býva tiež tvar koreňa, byľ 

a celá rastlina veľmi často vädne. Niektoré patogénne mikroorganizmy osídľujúce priamo 

korene rastlín nie sú vôbec schopné rásť mimo koreňov. Prežívajú v pôde v podobe 

pokojových foriem (hrubostenné spóry a pod.), napr. Ophiobolus graminis, Helmintosporium 

sativum, tzv. steblolam. Z baktérií napr. druhy rodu Agrobacterium, Erwinia, Xanthomonas.  

Napriek tomu, že je rastlina stabilne na jednom mieste, je schopná sa brániť proti 

patogénnym mikroorganizmom, a to tak aktívne, ako aj pasívne. Aktívna ochrana rastliny 

spočíva v tvorbe fytoncídov, t. j. antimikrobiálnych látok produkovaných rastlinou. Rastlina je 

schopná tiež inaktivovať mikrobiálne toxíny a enzýmy. Ďalším spôsobom aktívnej obrany 

rastliny je tvorba nekrózy. Časť rastliny, ktorá je napadnutá patogénnym mikroorganizmom 

stvrdne, t. j. vytvorí nekrotickú časť a tá následne odpadne aj s patogénom, ktorý sa tam 

nachádza. Pasívna obrana rastliny spočíva tiež vo vytvorení pevných buniek, ktoré sú 

zdrevnatené alebo skorkovatené, čím sa pre patogénny mikroorganizmus vytvorí mechanická 

prekážka. Veľmi významnú úlohu v ochrane rastliny pred choroboplodnými zárodkami, resp. 

pred patogénnymi mikroorganizmami má prostredie, a to v prvom rade rizosférna 



206 
 

mikrobiocenóza. Tá zabraňuje prenikaniu patogénov do rastliny a pôsobí tiež ako filter, ktorý 

neprepúšťa toxické látky. 

 

4. Epifytná mikrobiocenóza (fylosféra). Je to mikrobiálne spoločenstvo, ktoré sa 

nachádza na povrchu každej jednej rastliny. Fylosféru tvoria listy a všetky nadzemné orgány 

rastliny. Mikrobiocenóza, ktorá sa nachádza na povrchu rastliny, získava vodu a ostatné 

rozpustné plyny z atmosféry a energiu z rastlinných výlučkov. Zmáčaním povrchu listov sa 

cez stenu listovej pokožky ľahko vyluhujú najmä sacharidy, ale hromadia sa tam aj rôzne 

minerálne látky, organické kyseliny, fenoly, alkaloidy, vitamíny, rastové látky a pod. Všetky 

tieto látky sa pre epifytnú mikrobiocenózu, t. j. fylosféru stávajú zdrojom živín a energie.  

Rastliny majú svoju charakteristickú mikrobiocenózu, ktorá sa objavuje už pri klíčení 

semien, pričom sa prejavujú rozdiely v jej zložení na jednotlivých častiach rastliny. Na 

klíčiacej rastline sú mikroorganizmy pochádzajúce z povrchu semena a z pôdy. Ďalší prenos 

sa deje prachovými časticami, vodou, vetrom, tiež drobnými živočíchmi, hmyzom, ale i 

človekom, ktorý sa o rastliny stará (napr. strihanie, rezkovanie, vrúbľovanie a pod.). 

Dôležitým faktorom rozvoja a prežívania epifytnej mikrobioty je vlhkosť a teplota. Jej 

zloženie sa mení v závislosti od druhu rastliny a jej rastovej fázy, od aplikácie rôznych 

pesticídov formou postreku a pod.  

Epifytná mikrobiocenóza je bohatá a môže obsahovať približne 106 až 108 buniek 

baktérií na 1 g zelenej hmoty. Typickými a dominujúcimi predstaviteľmi sú napr. Bacillus 

mesentericus, Pseudomonas fluorescens, baktérie mliečneho (Lactobacillus) a maslového 

kvasenia, mikroskopické vláknité huby, napr. druhy rodu Alternaria, Aspergillus, Penicillium 

a kvasinky (Saccharomyces, Cryptococcus, Rhodotorula). Baktérie epifytnej mikrobioty sú 

proteolytické, pektinolytické, celulolytické, sacharolytické, mliečne, maslové a môžu sa tiež 

vyskytovať druhy pútajúce vzdušný dusík (Azotobacter, Azotomonas) pod. Poznanie rodovej 

a druhovej skladby epifytnej mikrobiocenózy sa uplatňuje pri silážovaní krmív, konzervovaní 

ovocia a zeleniny, pri prirodzenej fermentácii tabaku a pri rosení priadnych rastlín (napr. 

ľanu).  

Pri mechanickom poškodení rastliny tieto, inak pre zdravú rastlinu neškodné 

mikroorganizmy, môžu spôsobiť i ochorenie, keď sa cez ranu dostávajú do pletiva. Vtedy sa 

menia na tzv. fakultatívne parazity. Pertofyt – je mikroorganizmus, ktorý zhubne pôsobí po 

oslabení jedinca (rôzne ochorenie rastlín) a dostáva sa do organizmu. napr. Nectria 

cinnabarina (Ascomycota). 
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Vzťahy medzi mikroorganizmami a nižšími živočíchmi v pôdnom ekosystéme 

V pôdnom ekosystéme nižšie živočíchy slúžia často ako vektory infekčných chorôb 

spôsobených mikroorganizmami. Vektor je organizmus, ktorý je schopný prenášať pôvodcu 

choroby z infikovaného jedinca na iného bez toho, aby bol sám vystavený ochoreniu. Avšak 

medzi mikroorganizmami a nižšími živočíchmi existuje celý rad ďalších vzťahov. Vzťahy 

medzi mikroorganizmami a pôdnymi bezstavovcami môžu byť priame – predátor versus 

korisť, ale aj nepriame v podobe vzájomného súťaženia o zdroje živín, či životný priestor. 

Prvoky a háďatká ako primárny konzumenti živiaci sa pôdnymi baktériami tvoria veľmi 

dôležitú zložku potravnej siete v pôdach. Chvostoskoky a pancierniky predstavujú časť 

pôdnej mezofauny živiacu sa najmä saprotrofnými hubami, zodpovednými za rozklad 

organickej hmoty v pôde. Termity z čeľade Macrotermitidae pestujú vo vnútri svojej kolónie 

huby, ktoré kultivujú hlboko v hniezde, a tie im slúžia ako potrava. Väčšie druhy pôdnych 

bezstavovcov ako sú dážďovky, mnohonôžky a rovnakonôžky sa tiež živia pôdnymi 

mikroorganizmami, ale navyše ovplyvňujú pôdne mikroorganizmy nepriamo svojim podielom 

na formovaní pôdnej štruktúry.  
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8. 

PATOGÉNNE MIKROORGANIZMY 

 

 

Patogénne mikroorganizmy spôsobujú ochorenie u ľudí, živočíchov a tiež rastlín. 

Patogénne mikroorganizmy sú vo svojej podstate parazity na inom živom organizme.  

Patogenita je schopnosť choroboplodných mikroorganizmov vyvolať ochorenie, ktoré 

sa prejavuje rôznou intenzitou. Virulencia je geneticky determinovaná schopnosť všetkých 

patogénnych mikroorganizmov vrátane vírusov prenikať do buniek, rozmnožovať sa v nich a 

ďalej sa šíriť vo vnútri organizmu z oblasti brány vstupu až do cieľového orgánu.  

Nástrojom virulencie sú pri obalených vírusoch glykoproteíny obalu, ktoré predstavujú 

dominantné antigény, ale aj receptory, ktorými sa vírus prichytí na bunku. Proti týmto 

antigénom sa tvoria vírusneutralizačné protilátky, ktoré pri opätovnom stretnutí organizmu s 

identickým vírusom zabránia, aby sa prichytil na bunku. Platí, že nie každý virulentný vírus je 

aj patogénny. Patogenita nie je stála! Virulencia stála je, ale môže sa oslabiť, dlhodobým 

pasážovaním na bunkových kultúrach pochádzajúcich z iného druhu hostiteľa, napr. pri 

príprave živých atenuovaných vakcín. Tie sú potom slabo virulentné, ale v žiadnom prípade 

nesmú byť patogénne.  

Na imunizáciu, t. j. očkovanie proti vírusovým ochoreniam sa používajú živé (oslabené 

= atenuované) alebo mŕtve (inaktivované) vakcíny. Na imunizáciu proti iným mikrobiálnym 

ochoreniam sa používajú kmene mikroorganizmov so zníženou virulenciou, ale tiež exo-

produkty a endo-produkty mikroorganizmov. Patogénne mikroorganizmy zo sekundárnych 

metabolitov produkujú toxíny. Exotoxíny sú vylučované z mikrobiálnych buniek do okolia a 

pôsobia len na určité orgány. Sú prevažne termolabilné a pri teplote 70 až 80 °C sa inaktivujú. 

Endotoxíny sú viazané v bunkovej stene mikrobiálnych buniek a uvoľňujú sa až po ich lýze, t. 

j. rozpade. Znesú zahriatie až na teplotu 180 °C. Keď patogénny mikroorganizmus vnikne do 

hostiteľského organizmu, môže 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 prenosu pôvodcu ochorenia na 

iný organizmus.  

Spôsob šírenia výskytu infekčných chorôb označujeme ako epidemický proces, v 

ktorom rozoznávame: 
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1. endémia – výskyt choroby je viazaný na určité územie v dlhom časovom 

období, typickým endemickým vzplanutím je napr. Ebola 

2. epidémia – výskyt choroby je obmedzený na určité územie v krátkom časovom 

období. Hovoríme tiež o hromadnom výskyte (napr. každoročne sa opakujúce 

letné salmonelózy, zimné chrípky, žltačka a pod.), 

3. pandémia (z gréckeho pantos = všetko a demos = ľud) – je veľmi rozsiahla  až 

obrovská epidémia, ktorá prekročí hranice kontinentu. Ochorenie sa šíri veľmi 

rýchlo, expanzívne po celom svete, a v súčasnosti najmä leteckou dopravou. 

Medzi najväčšie pandémie v dejinách ľudstva možno zaradiť: mor, alebo tzv. 

čierna smrť (1347 – 1352), kedy v Európe zomrelo asi 25 miliónov ľudí, čo bola 

tretina vtedajšieho obyvateľstva Európy; španielska chrípka (1918 – 1920), na 

ktorú ochorelo 500 miliónov ľudí a toto ochorenie zaznamenalo 20 – 50 

miliónov obetí; ázijská chrípka (1957) mala 1 milión obetí; hongkongská 

chrípka (1968) mala 700 tisíc obetí; HIV (od 1980 a stále trvá) malo do r. 2003 

20 miliónov obetí a 40 miliónov infikovaných; COVID-19 (od 2019 a stále 

trvá), u ktorého sa v októbri 2021 potvrdil až 5 miliónov obetí, pričom tento 

počet stále narastá. 

4. sporadický výskyt – je to ojedinelý výskyt ochorenia (napr. mor),  

5. exotický výskyt – je to výskyt choroby, ktorá sa objaví po veľmi dlhom čase 

(storočia). 

 

 K prenosu nákazy, resp. infekcie môže dôjsť viacerými spôsobmi, a to: 

1. Prenos priamym, teda medziľudským kontaktom alebo vzduchom, t. j. 

stykom s chorým jedincom, alebo už infikovaným organizmom prostredníctvom 

rôznych spolu používaných predmetov (napr. bielizeň, knihy, hračky a rôzne 

predmety najmä u detí v predškolských a školských zariadeniach a pod.). 

Zárodky chorôb sa šíria kvapôčkami pri kýchaní a kašľaní a tiež znečistenými 

vzduchovými prúdmi. Vírusy prenášané medziľudským kontaktom vyvolávajú 

kožné infekcie len pri poranenej koži, kedy mikrodefekty umožnia vstup vírusu 

do organizmu hostiteľa, napr. vírus  bradavíc, papilomavírusy. Prenos vírusov je 

možný aj sexuálnym kontaktom, napr. HIV, papilomavírusy.  

2. 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 môže 
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nastať vtedy, keď sú potraviny vyrobené z nekvalitných, resp. už 

kontaminovaných surovín, keď sa pri príprave alebo výrobe potraviny nedodrží 

technologický postup, keď sa nesprávne alebo aj nedostatočne potravina 

sterilizuje a pod. 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.  

3. Aktívny prenos živočíchmi prebieha najčastejšie hmyzom aj článkonožcami. Je 

to vtedy, keď patogén pri prenose potrebuje určitý hmyz na to, aby sa rozmnožil 

a udržal si svoju virulenciu. Vlastná infekcia nastáva, keď hmyz cicia krv iného 

organizmu alebo šťavu rastliny a vtedy sa zárodky patogénu dostávajú do tela 

človeka a živočícha (napr. malária, mor, tularémia, kliešťová encefalitída) alebo 

do rastliny. 

4. Pasívny prenos živočíchmi prebieha mechanicky. Sú to veľmi často drobné 

živočíchy, hlodavce a tiež hmyz, napr. muchy a chrobáky prenášajúce na 

častiach svojich tiel rôzne ochorenia z výkalov alebo iných nečistôt.  

5. Prenos infikovanou pôdou (tetanus, Q horúčka a pod.) nastáva vtedy, ak pri 

práci s týmto materiálom cez poranenú kožu dochádza k vstupu patogénu do 

organizmu, kde sa tento následne rozmnoží a vyvolá ochorenie. Chorobami 

rastlín sa zaoberá fytopatológia. Ochorenie zvierat opisuje veterinárna medecína. 

Choroby ľudí vyvolávajú nákazy prostredníctvom potravín, vzduchu, hmyzu a 

zvierat.  

6. Prenos vírusov iatrogénnym spôsobom, t. j. napr. nesprávnym zásahom 

lekára, transfúziou, transplantáciou, nesterilnými striekačkami a pod. Narkomani 

sa môžu infikovať po intravenóznej aplikácii drogy jednou striekačkou, napr. 

HIV, hepatitída C, CMV (cytomegalovírus). Infekcia sa môže preniesť tiež 

transfúziou krvi, napr. CMV, HIV, krvou prenosné vírusové hepatitídy B a C a 

transplantáciou obličiek, napr. ľudský cytomegalovírus.  

7. Prenos intrauterínne, t. j. počas gravidity, napr. CMV, rubeola, HIV, Zika, 

parvovirus-B-19 a LCMV (lymfocytová choriomeningitída). 

 

8. 1. VZDUŠNÉ NÁKAZY  

 

Vzdušné nákazy sú najčastejšie prenosné vírusy v ľudskej populácii. Vstupnou bránou 

pre patogén je sliznica horných dýchacích ciest.  
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Čierny kašeľ vyvoláva 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 až kŕčovitým kašľom a 

nechutenstvom. Inkubačná doba ochorenia je od 5 až do 21 dní. 

Haemophilus influenzae je G- palička, ktorá vyvoláva akútne ochorenie respiračného 

traktu. Táto baktéria bola izolovaná 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 tiež vetviť, čím 

pripomína aktinomycéty. Mycobacterium tuberculosis je veľmi rezistentný druh baktérie, 

ktorá je odolná voči väčšine dezinfekčných prostriedkov a tiež voči kyselinám. Inkubačná 

doba ochorenia je 4 týždne. Príznaky tuberkulózy sú rôzne podľa toho, ktorý orgán je 

postihnutý. Zdrojom nákazy je obyčajne človek s pľúcnou formou TBC, ale môže to byť aj 

zviera. Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou (kýchanie, kašeľ, hlieny a pod.). 

Tuberkulóza najčastejšie postihuje pľúca (až 90 %), menej zažívací trakt, kĺby, chrbticu a u 

detí mozog. V poslednom období sa TBC objavuje často u alkoholikov a asociálov. Ochorenie  

môže znova vzplanúť ako následok po inom ťažkom ochorení, podvýžive alebo po ťažkých 

psychických stresoch. Dnes sa objavuje v novej forme, a to najmä u drogovo závislých a HIV 

pozitívnych pacientov. Multirezistentný druh Mycobacterium tuberculosis vyvoláva 

terapeuticky ťažko zvládnuteľné formy tuberkulózy. Očkovanie proti TBC sa vykonáva 

živým oslabeným kmeňom, ktorý u človeka vyvolá iba lokálnu reakciu bez ďalšieho šírenia.  

Zápal pľúc vyvoláva Streptococcus 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 a 

pod.). Vyskytujú sa však bežne 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 bežné antibiotiká. Z vírusov zápal pľúc vyvoláva vírus 

chrípky, koronavírusy. Na rozdiel od bakteriálnych terapia antibiotikami nie je účinná. 

Rinovírusy patria do čeľade Picornaviridae, rod Rhinovirus. Poznáme 119 sérotypov. 

Rozmnožujú sa v sliznici nosa (optimálne pri 33 – 34 °C), čo určuje ich striktnú lokalizáciu 

na sliznici nosa. Charakteristická je pre ne krátka inkubačná doba od 8 do 24 hod.  Rinitídy, 

zápaly sliznice nosa, spôsobujú ľahké nádchy najmä u detí. Imunita je krátkodobá, časté sú 

opakované infekcie iným sérotypom.  
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Vírus chrípky je pôvodcom epidemického ochorenia dýchacích ciest, ktoré označujeme 

ako chrípka (influenza). Je to bežné ochorenie, ktoré sa každý rok opakuje u veľkej časti 

ľudskej populácie. 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 každoročne pribúdajú nové subtypy. Podľa hemaglutinínu a 

neuraminidázy, ktoré sú súčasťou obalu vírusu dnes rozlišujeme tri základné druhy ochorenia, 

a to chrípku typu A, B a C. Vírus má však neobmedzenú schopnosť meniť svoju genetickú 

informáciu, premiešaním segmentov 2 genómov pri zmiešanej infekcii. 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. Pandémiu 

tzv. španielskej chrípky po I. sv. vojne vyvolal vírus chrípky typu A (H1N1). V rokoch 1934 

– 1943 prevládal vo svete vírus typu A, ktorého prototyp bol označený podľa miesta izolácie 

(Puerto Rico) ako A PR8. Od roku 1947 prevládal vírus A1. Pandémiu tzv. ázijskej chrípky 

(1957 – 1958) vyvolal vírus označený ako A2 (H2N2, Singapúr). V roku 1968 novú 

pandémiu spôsobil antigénne odlišný variant typu A2, označovaný ako Hong-kong (H3N2). 

Vtáčia chrípka (aviárna influenza) (H5N1), ktorá sa u nás objavila v roku 1997 je infekčné 

vírusové ochorenie domácich, voľne žijúcich a exotických vtákov. Hlavným rezervoárom sú 

predovšetkým sťahovavé druhy vodného vtáctva, najmä kačica divá a voľne žijúca vodná 

hydina. Kačica divá je voči vírusom chrípky imúnna. V jej črevnom trakte sa však vírusy 

intenzívne množia a následne rozširujú do okolitého prostredia. Ochorenie sa môže preniesť 

aj na cicavce, najmä na ošípané, ktoré majú receptory na naviazanie nielen prasacích, ale aj 

ľudských, vtáčích a konských chrípkových vírusov. V bunkách priedušnicovej sliznice sa 

takto potom môžu pri súčasnej infekcii miešať, t. j. geneticky prestavovať prasacie a ľudské 

kmene vírusu. Takéto rekombinantné kmene sú potenciálne vysoko patogénne pre ľudí a 

môžu sa stať príčinou pandémie. Z vtákov boli izolované chrípkové vírusy s rôznymi 

hemaglutinínmi od 1 po 18, rovnako neuraminidáz od 1 po 11 subtypov. Pri doterajších 

epidémiách doposiaľ zohrávali úlohu len hemaglutiníny a neuraminidázy 1 až 3. Vtáčia 

chrípka H5N1 vzbudila veľké obavy z jej možného pandemického potenciálu, pretože sa 

potvrdil prenos vírusu z vtákov na človeka. Infekčné ochorenie sa následne šíri priamym 

kontaktom alebo kvapôčkami prenášanými vzduchom. Vírusový aerosól o veľkosti niekoľko 

nm zotrváva v prízemných vrstvách atmosféry niekoľko týždňov až mesiacov. Rozširuje sa v 

smere prízemného vetra a potenciálne ohrozuje veľké populácie vnímavých zvierat, a tiež 

ľudí. V roku 2009 sa objavila tzv. prasacia chrípka H1N1, ktorá vznikla rekombináciou 3 
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vírusov a tiež vzbudila veľké obavy z jej možného pandemického potenciálu. Zistilo sa však, 

že ani hemaglutinín, ani neuraminidáza nie je identická s H1N1 pochádzajúcej z pandémie 

Španielskej chrípky spred 100 rokov. 

Biologická ochrana chovných zvierat je súhrn opatrení a postupov, ktoré zvyšujú hygienickú 

úroveň chovu, pomáhajú znižovať riziko výskytu nákazy a minimalizujú možnosť jej šírenia. 

Týka sa to aktuálne sa vyskytujúceho kmeň vtáčej chrípky typu A (H5N5), ktorý bol 

potvrdený u uhynutých labutí na Draždiaku v Bratislave. 

Koronavírusy patria do radu Nidovirales, čeľade Coronaviridae. Spôsobujú rinitídu u 

človeka a rôznych živočíšnych druhov.  

Nový koronavírus (SARS CoV) sa vyznačuje vysokou patogenitou a virulenciou pre 

človeka. Epidémia SARS (názov odvodený od Severe Acute Respiratory Syndrome), ktorá 

bola prvýkrát zaznamenaná v r. 2012, je vírusové ochorenie charakterizované syndrómom 

náhleho respiračného zlyhania. Ochorenie nie je vysoko nákazlivé, ale úmrtnosť bola značná. 

Prvýkrát sa objavil v Ázii a importovaný bol do Európy, Afriky a Austrálie. Izolovaný bol v 

roku 2003. Ako zdroj infekcie boli potvrdené netopiere z čeľade Rhinolophidae. Z pacientov, 

ktorí ochoreli na SARS sa izoloval vírus, ktorý bol  identifikovaný ako nový koronavírus. 

Vírus sa veľmi rýchlo šíril v ázijských krajinách a leteckou dopravou rýchlo prenikol do 

celého sveta. Preto sa veľká pozornosť venovala prevencii, ktorá pozostáva z nosenia 

hygienického rúška a povinnej karantény ľudí, u ktorých sa objavila vysoká teplota, 

respiračné syndrómy a zároveň sa vrátili z ciest, na ktorých mohli byť v kontakte s infekciou. 

Inkubačná doba je 2 – 10 dní. Ochorenie prebieha ako infekčná atypická pneumónia s 

vysokou horúčkou, bolesťou hlavy, svalov, kašľom, dýchavičnosťou v dôsledku zápalu 

pohrudnice a pľúc. V priebehu infekcie sa pľúcne alveoly a priedušničky zapaľujú a 

postupom času sa stávajú nekrotickými. Následkom toho vzniká opuch a krvácanie do pľúc. 

Zvýšená úmrtnosť 38 až 50 % je pozorovaná najmä u starších osôb. Ochorenie často 

sprevádza aj hnačka. V akútnej fáze ochorenia sa vírus dokazuje v pľúcach, v nízkych 

hladinách v krvnej plazme, v rekonvalescencii sa vylučuje stolicou. Z molekulárno-

biologických analýz vírusu vyplynulo, že je to RNA vírus, ktorého sekvencia je v 50 – 60 % 

identická s doteraz známymi koronavírusmi. V Júli 2003 sa SARS rozšíril do 28 krajín po 

celom svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo hlásených 8096 prípadov 

a 774 úmrtí. Epidemiologické štúdie potvrdili súvislosť nákazy SARS u ľudí v kontakte so 

zvieratami.  Za zdroj infekcie SARS sa považujú trhy s voľne žijúcimi zvieratami v južnej 

Číne, ktoré boli označené za ohnisko nákazy. Tam sa uskutočnil prenos vírusu medzi 

netopiermi, cibetkami a ľuďmi. Prenos koronavírusov z netopierov na cibetky a ostatné 
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živočíchy a následne aj na človeka bol experimentálne dokázaný. Bolo tiež potvrdené, že 

netopiere z čeľade Rhinolophidae sú prirodzení hostitelia SARS koronavírusu, čo potvrdzuje 

hypotézu, že prenos medzi netopiermi a ľuďmi je možný. SARS-u podobné koronavírusy 

neboli prítomné iba v Číne, ale aj v Európe a Afrike. V Európe bola potvrdená vysoká 

prevalencia SARS-u podobných koronavírusov v netopieroch v Bulharsku, Slovinsku a 

Taliansku. Odvtedy bolo izolovaných a identifikovaných veľa druhov koronavírusov 

pochádzajúcich z netopierov vyskytujúcich sa v Ázii, Austrálii, Európe, Afrike a Amerike. 

Predpokladá sa, že netopiere sú ideálnym hostiteľom pre alfakoronavírusy a betakoronavírusy 

a môžu mať významnú úlohu v ekológii a evolúcii koronavírusov.  

MERS-CoV, jeho názov je odvodený od Middle East Respiratory Syndrome 

(Blízkovýchodný respiračný syndróm), ktorý vyvolal koronavírus. Ten je príbuzný dvom 

druhom netopierích betakoronavírusov pochádzajúcich z Číny. Prvý prípad MERS-u človeka 

bol hlásený v júni 2012 v meste Jeddah v Saudskej Arábii. Z pacienta bol izolovaný nový 

koronavírus, ktorý dostal pomenovanie koronavírus MERS a bol zaradený do radu 

Nidovirales, čeľade Coronaviridae a rodu Betacoronavirus. Do februára 2015 bolo 

laboratórne potvrdených 1026 prípadov infekcie týmto vírusom, vrátane 376 úmrtí. Od prvého 

dokumentovaného prípadu v Saudskej Arábii sa infekcia koronavírusom MERS rozšírila po 

celom Stredom východe do krajín ako Spojené arabské emiráty, Katar, Omán, Jordánsko, 

Kuvajt, Jemen, Libanon a Irán. Prostredníctvom cestovateľov a turizmu sa táto infekcia 

rozšírila celosvetovo. Prípady nákazy boli hlásené z Veľkej Británie, Francúzska, Tunisu, 

Talianska, Filipín, Grécka, Egypta, USA, Holandska a Alžírska. Priemerná inkubačná doba 

infekcie koronavírusom MERS je 5 dní. Pozorované klinické príznaky zahŕňajú horúčku, 

kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, bolesť svalov a chrbta, nevoľnosť a gastrointestinálne 

symptómy ako sú hnačka, zvracanie a bolesti brucha. Menej častými príznakmi je zimnica, 

dýchavičnosť, búšenie srdca a zmätenosť. Sérologické aj molekulárno-biologické testy 

potvrdili prítomnosť vírusu u tiav v Ománe. Bol potvrdený aj priamy prenos vírusu z 

infikovanej ťavy na človeka. Preto WHO odporúča vyhnúť sa kontaktu s ťavami, nepiť 

čerstvé ťavie mlieko a nejesť mäso, ktoré nie je dostatočne tepelne spracované. V súčasnosti 

neexistuje účinná vakcína voči koronavírusu MERS. 

SARS-CoV-2. Na konci roka 2019 v meste Wu-chan (provincia Chu-pej) v Číne bol 

objavený koronavírus spôsobujúci ochorenie CoViD-19 (názov odvodený z Coronavirus 

Disease 2019) sprevádzané podobnými príznakmi, akými sa prejavuje SARS. V úvodných 

fázach epidémie bol označovaný ako nCoV-2019, neskôr stanovený oficiálny názov SARS-

CoV-2 odzrkadľuje fakt, že geneticky je vírus veľmi podobný koronavírusu spôsobujúcemu 
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SARS, a patrí teda do toho istého druhu. Je schopný sa kvapôčkovou infekciou rýchlo a 

intenzívne šíriť v ľudskej populácii, čím pripomína vírus chrípky. Spôsobuje však závažnejšie 

ochorenie, ktoré okrem bežných príznakov infekcie dýchacích ciest (horúčka, kašeľ, dýchacie 

ťažkosti) môže viesť k ťažkým zápalom pľúc a v dôsledku zlyhania pľúc a ďalších 

vnútorných orgánov až k smrti. Vírus sa aj napriek bezprecedentným izolačným a 

karanténnym opatreniam v prvých mesiacoch 2020 rozšíril z Číny do celého sveta. Proti 

tomuto vírusu bola vyvinutá vakcína, pomocou ktorej sa úspešne vakcinuje populácia s 

cieľom eradikácie nového nebezpečného vírusu, ktorý doposiaľ usmrtil 100 000 000 ľudí, čo 

je viac ako Španielska chrípka. 

Vzdušnou cestou sa prenášajú, okrem respiračných infekcií, aj niektoré kožné, známe 

ako vírusové infekcie detského veku, proti ktorým sa očkuje a preto klasická forma ochorenia 

s typickými klinickými prejavmi ochorenia je veľmi vzácna. Patria sem napr. osýpky, rubeola, 

mumps, ovčie kiahne. Ale aj bežný herpes a dnes už eradikované (zneškodnené) pravé kiahne.  

Osýpky (morbilli) patria medzi typické detské ochorenie s celoživotnou imunitou. Je to 

ochorenie vírusového pôvodu. Vírus je na vonkajšie vplyvy veľmi citlivý a hynie už pri 

izbovej teplote, tiež na čerstvom vzduchu a inaktivuje ho aj rozptýlené slnečné svetlo. Prvé 

zmienky sú už v 2. až 4. storočí n. l., vtedy však ešte chýbal klinický opis ochorenia. Ten bol 

urobený až v roku 1846, kedy vznikla obrovská epidémia na Faerských ostrovoch, keď 

ochorelo až 100 % populácie, ktorá predtým neprišla s vírusom do kontaktu. Vírus patrí do 

čeľaďe Paramyxoviridae a rodu Morbilivirus. Ochorenie patrí k typickým ochoreniam 

detského veku. Vírus sa pri osýpkach dostáva do kože hematogénnou cestou cez endotel 

kapilár. Vírus spôsobuje akútne horúčkovité ochorenie. V prvej fáze sa objavuje 

konjunktivitída, suchý kašeľ, svetloplachosť. Na bukálnej sliznici (t. j. v ústnej dutine) sa 

objavujú belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny, teplota trvá 3 – 4 

dni, potom klesá. V druhej fáze nasleduje vzostup teploty a objavuje sa exantém (vyrážka). 

Typická lokalizácia začína za ušami na krku, na tvári a na trupe. Je to splývajúci 

makulopapulózny exantém. Časté komplikácie sú pneumónie, bronchopneumónie, 

meningoencefalitídy. Inkubačná doba je 10 až 11 dní. Pôvodcom je paramyxovírus a zdrojom 

nákazy je chorý človek. Prenos sa uskutočňuje priamym stykom, kontaminovanou bielizňou. 

Proti osýpkam sa dnes už očkujú všetky deti. 

Ružienka (rubeola) je pomerne ľahké ochorenie. Toto vírusové ochorenie je však veľmi 

nebezpečné v tehotenstve, najmä v prvých troch mesiacoch, keď ochorenie môže byť príčinou 

rôznych malformácií plodu. Vírus patrí do čeľade Togaviridae a rodu Rubivirus. Na rozdiel 

od ostatných togavírusov, vírus rubeoly nie je prenášaný vektormi. Nemá iného hostiteľa ako 
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je človek. Prenáša sa aerosólom, ale možný je aj  transplacentárny prenos. U malých detí, ale 

aj dospelých vyvoláva ochorenie s podobnou patogenézou ako sú osýpky. Vírus sa 

rozmnožuje v nosohltane, ktorý je vstupnou bránou infekcie. Súčasne nastáva virémia, ktorej 

dôsledkom je infekcia kože a makulo-papulózny exantém. Vyskytuje sa mierny zápal kĺbov. 

Vírus vyvoláva ľahké horúčkovité ochorenie s exantémom, ktorý pripomína osýpky. Často sú 

teploty a bolesti hlavy v prodromálnom štádiu. Typickým nálezom je zdurenie 

retroaurikulárnych uzlín. Ochorenie sa vyskytuje prevažne u detí. Nebezpečné v prvom 

trimestri gravidity. U žien, ktoré chorobu prekonali v 2 – 3. mesiaci tehotnosti vzniká závažné 

poškodenie plodu, kongenitálny syndróm vyvolaný vírusom rubeoly (zápal a hypoplázia 

placenty, poškodenie endotelu ciev, predčasný pôrod, potrat alebo malformácia plodu, najmä 

poškodenie oka, mozgu, pečene a krvotvorby).  

Pravé kiahne (variola) je vírusové ochorenie, ktoré v stredoveku ničilo ľudstvo vo 

veľkých epidémiách. Príznakmi ochorenia je vysoká teplota a bolesti hlavy. S poklesom 

teploty sa na tele objavujú vyrážky, ktoré veľmi svrbia, neskôr hnisajú až sa utvorí chrasta, 

ktorá odpadá. V obsahu pľuzgierikov a v chrastách je vírus ešte pomerne dlho vo virulentnom 

stave, aj keď chrasty už odpadli. Ak sa chrasta strhne, na jej mieste ostáva jazva. Variola je 

prvé celosvetovo eradikované (vyhubené) infekčné ochorenie. Pôvodcom je vírus, ktorého 

zdrojom je chorý človek. Vírus kiahní sa prenáša kontaktom, ale aj kvapôčkovou infekciou. 

Bránou vstupu sú dýchacie cesty. Inkubačná doba je 10 – 12 dní. Prejavom sú kožné zmeny 

od makulo-papulózneho exantému cez štádium pustúl a tvorby chrást, ktoré sa hoja jazvením. 

V cytoplazme keratinocytov sú typické inklúzie. E. Jenner v roku 1796 zaviedol očkovanie – 

vakcináciu. Vakcinácia je navodenie imunity voči pravým kiahňam kravským vírusom, ktorý 

sa nešíri ani na koži ani do vnútorných orgánov. Vírus kravských kiahní vyvoláva uzlíky na 

prstoch (uzlíky dojičov). Je to najstaršia živá očkovacia látka.  

Opar (herpes simplex) patrí medzi herpetické vírusy, ktoré sú najviac rozšírené v 

ľudskej populácii. Vyše 90 % dospelej populácie má proti nemu aj protilátky, čo svedčí o 

tom, že je nositeľom vírusovej infekcie. U niektorých ľudí, napriek tomu, že majú protilátky, 

sa opar vyskytuje pomerne často a opakovane. Je to tak preto, lebo o reaktivácii latentného 

vírusu rozhoduje nie humorálna (protilátková), ale bunková imunita. Reaktivácii vírusu však 

predchádza určitá provokácia, napr. UV-žiarenie, hormonálne vplyvy, menštruácia, stres a 

zvýšená teplota.  

Príušnice (parotitída, mumps) je typické vírusové ochorenie detského veku prejavujúce 

sa zdurením príušných žliaz. Vírus sa vylučuje zo slinných žliaz už 2 – 6 dní pred zdurením, t. 

j. ešte v plnom zdraví a trvá asi týždeň. Pri komplikovanejšom priebehu môže napadnúť aj 
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žľazovité tkanivo pankreasu a semenníkov. U mužov môže mumps v období puberty 

zapríčiniť doživotnú sterilitu semena. Ochorenie v tele zanecháva celoživotnú imunitu. Zápal 

príušných slinných žliaz opísal už Hippokrates v 5.storočí pred n. l. ako samostatnú 

nozologickú jednotku, pričom už vtedy si všimol súvislosť medzi postihnutím príušnej slinnej 

žľazy so zápalom semenníkov u chlapcov. Dnes sa u nás vďaka povinnému očkovaniu 

klasická forma ochorenia nevyskytuje. 

Záškrt vyvoláva G+ nepohyblivá, fakultatívne anaeróbna baktéria Corynebacterium 

diphtheriae. Je to ochorenie dýchacích ciest, proti ktorému je od roku 1946 zavedené povinné 

očkovanie detskej populácie. Na imunizáciu sa používa 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 

životaschopnosť i niekoľko týždňov. Priame slnečné svetlo ich však ničí. 

Parvovírus B-19 je pôvodca tzv. 5. detskej infekčnej exantémovej choroby, ktorá je 

spájaná s výsypom a vyrážkami. Systematicky patrí do čeľade Parvoviridae. V roku 1974 bol 

opísaný zatiaľ jediný ľudský patogén tejto čeľade. Je to ss-DNA vírus s malou kódovacou 

kapacitou, ktorý na svoju replikáciu vyžaduje mitotickú aktivitu bunky alebo nejaký helper 

vírus, obvykle adenovírus. Charakteristický je preň sezónny výskyt a to buď neskorá zima 

alebo skorá jar. Ochorenie detí vyvolané týmto vírusom je známe ako Erythema infectiosum. 

U dospelých imunokompetentných jedincov spôsobuje asymptomatické infekcie, 

hematologické ochorenia a artropatie. Chronická perzistentná infekcia poškodzuje dlhodobo 

organizmus a predpokladá sa tiež súvislosť s určitými typmi leukémií. Protilátky u detí do 5 

rokov (10 %), 5 až 12 rokov (70 %), u dospelých (30 až 60 %). Infekcia plodu spôsobuje 

potrat (v čase po sezóne výskytu).  

 

8. 2. ALIMENTÁRNE NÁKAZY A OTRAVY 

 

Sú ochorenia prenášané potravinami, ktoré nie sú dostatočne tepelne upravené alebo 

sterilizované, ale tiež napr. vodou, ktorá nespĺňa normy pre pitné vody. 

Salmonelózy sú typické bakteriálne nákazy ľudského organizmu, ktoré spôsobujú 

znehodnotené, resp. kontaminované potraviny alebo niektoré ich zložky. Sú to nákazy 

spôsobené dnes všetkými známymi sérotypmi salmonel, okrem Salmonella enterica sérovar 

Typhi a Salmonella enterica sérovar Paratyphi A, B a C, ktoré sú pôvodcami klinicky aj 

epidemiologicky odlišných ochorení. Salmonely sú G- pohyblivé aj nepohyblivé paličky, 

ktoré nie sú náročné na kultiváciu. Inkubačná doba je pomerne krátka (6 až 12 hod.). Podstatu 
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patogenity salmonel predstavujú ich termostabilné endotoxíny. Ochorenie sa prejavuje 

rýchlym stúpaním teploty a nevoľnosťou. Veľmi často sa objavuje najmä v lete, keď sa v 

majonézových šalátoch, zmrzline a rôznych krémoch používajú surové vajcia. Patogenita 

salmonel je pre mladých jedincov dokázateľne vyššia ako pre dospelých.  

Brušný týfus je vážne ochorenie, ktoré spôsobuje Salmonella enterica sérovar Typhi. K 

infekcii dochádza alimentárnou cestou v tráviacom trakte, kde patogén napáda lymfatický 

črevný aparát, dostáva sa do krvného obehu a následne aj do ostatných vnútorných orgánov 

(do sleziny, žlčových ciest a tiež kostnej drene). Inkubačná doba je približne 14 dní. 

Ochorenie sa prejavuje malátnosťou, stúpaním teploty až vysokými horúčkami, bolesťami 

hlavy, nechutenstvom až poruchami vedomia.  

Paratýfus vyvoláva Salmonella enterica sérovar Paratyphi B. Inkubačná doba je 

približne 6 dní a príznaky ochorenia sú prudké stúpanie teploty až na 39 – 40 °C. Ochorenie 

pripomína brušný týfus. Líši sa kratšou inkubačnou dobou, kratším trvaním ochorenia a jeho 

ľahším priebehom.  

Botulizmus je ťažká, často smrteľná otrava z potravín. Spôsobuje ju baktéria v tvare 

pohyblivej tyčinky, Clostridium botulinum. Inkubačná doba je pomerne krátka, 12 až 18 hod. 

Táto baktéria produkuje neurotoxín botulín – botulotoxín. Botulotoxín je veľmi rezistentná 

bielkovina, ktorá odoláva aj niekoľkominútovému varu. V tráviacom trakte, z ktorého sa 

vstrebáva do krvného obehu, sa ničí len čiastočne. Krvou sa prenáša do nervových platničiek, 

v ktorých ruší prenos podráždenia z nervu na sval, čím vyvoláva ochrnutie. Botulotoxín patrí 

k najúčinnejším známym jedom. Ochorenie sa prejavuje dvojitým videním, neskôr 

ochabnutím dýchacích svalov až zastavením srdcovej činnosti. V prípade, že postihnutý 

ochorenie prežije, svalová obrna, t. j. ochabnutie svalstva sa stratí. 

Detskú obrnu spôsobuje vírus poliomyelitídy. Poliomyelitída je ochorenie tráviaceho 

traktu, ktoré je len niekedy komplikované postihnutím nervovej sústavy. Ochorenie prebieha 

v troch štádiách. V prvom, alimentárnom, sa vírus dostáva do tráviaceho traktu, kde sa 

rozmnožuje a stolicou z tela odchádza. V druhom, viremickom štádiu sa vírus množí v 

slezine, lymfatických uzlinách a na sliznici tenkého čreva. Tretie štádium v ojedinelých 

prípadoch postihuje centrálny nervový systém (CNS). Postihnuté nervové bunky odumierajú, 

a tým vznikajú svalové obrny. Ochabnutie svalstva, t. j. vznik svalovej obrny je trvalé. 

Inkubačná doba vírusu poliomyelitídy je 7 až 14 dní.  

Názov poliomyelitída je odvodený od polios = šedý, myelos = miecha, čo znamená, že 

vírus poliomyelitídy spôsobuje zápal šedej hmoty miechy. Reliéfy z Egypta ukazujú, že obrnu 

poznali už v 2. tisícročí pred naším letopočtom. Epidemické rozšírenie nastalo však až 
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koncom 19. storočia. Prvý klinický opis choroby urobil Heine v roku 1840, epidemický 

výskyt zaznamenal Medin v roku 1890. Preto sa ochorenie nazývalo tiež Heineova-Medinova 

choroba. Landsteiner a Popper v roku 1909 dokázali infekčnosť choroby naočkovaním 

emulzie z miechy zomretého človeka na opice, ktoré na 7. až 14. deň po intracerebrálnej 

infekcii ochoreli s príznakmi paralýz. Patogénny vírus poliomyelitídy preniká cez sliznicu 

tenkého čreva a rozmnožuje sa v lymfatickom tkanive zažívacieho traktu (mandle, nosohltan, 

Peyerove pláty v stene tenkého čreva). Vírus sa odtiaľ môže šíriť pozdĺž nervov, napr. z 

nosohltanu pri tonzilektómii do miechy alebo do predĺženej miechy. Hlavnou príčinou obrny 

je poškodenie motorických buniek predných rohov miechy. Veľmi ťažká forma obrny je tzv. 

bulbárna forma, kedy smrť nastáva v dôsledku paralýzy hltacích a dýchacích svalov, kedy 

dochádza k zastaveniu dýchania. V 50-tych rokoch minulého storočia Sabin pripravil 

očkovaciu látku (tzv. Sabinova vakcína), pri príprave ktorej použil živý atenuovaný vírus. 

Výhoda takéhoto očkovania je, že sa v čreve vyvinie lokálna imunitná odpoveď typu IgA. 

Očkovanie sa robí u novorodeniatok, pričom sa vylučovaným vírusom imunizuje celá 

populácia. Existuje aj inaktivovaná vakcína, tzv. Salkova vakcína, ktorá sa podáva podkožne, 

ale na tvorbu zvýšeného titra protilátok treba očkovanie opakovať. Poliomyelitída bola 

eradikovaná v Európe v r. 2002. V Indii, v Ázii, v Číne sa ešte občas vyskytuje. Odvtedy sa 

už používa len inaktivovaná vakcína. 

Hepatitída. Bunky pečene sú terčom pre patogénne pôsobenie mnohých vírusov. Od 

roku 1965 dodnes bolo identifikovaných 7 vírusov, ktoré vyvolávajú  vírusovú hepatitídu – 

vírus hepatitídy A, B, C, D, E, F, G. Hepatitída A (Picornaviridae), hepatitída B 

(Hepadnaviridae), hepatitída C (Flaviviridae), hepatitída D (Arenaviridae), (defektný 

RNA vírus schopný replikácie v hepatocytoch len pomocou vírusu hepatitídy B, 

hepatitída E (Caliciviridae), hepatitída F, hepatitída G. 

Pri poškodení pečene vzniká porucha metabolizmu bilirubínu. Icterus – žltačka, 

pečeňová bunka nestačí vyrábať konjugovaný bilirubín, stúpajú transaminázy (enzýmy), čo je 

indikátorom porušenia pečene. Pôvodca hepatitídy je najčastejšie vírus hepatitídy typu A, 

ktorý sa šíri fekálno-orálnym spôsobom, čo znamená požitím stolicou kontaminovanej vody. 

Vírus je zaradený do čeľade Picornaviridae, rod Enterovirus, je to RNA vírus s 

jednovláknovou RNA. Vírus je veľmi rezistentný na teplotu 25 °C, na vysušenie pri 4 °C, 

stabilný niekoľko mesiacov, pri 100 °C sa inaktivuje za 5 min. K infekcii človeka 

dochádza perorálnou cestou, ale vstup infekčného agensu je možný aj parenterálne. Inkubačná 

doba je 15 – 45 dní. Patogenéza nie je celkom objasnená. Vírus sa nemnoží v bunkách 

črevného epitelu. Postihnutiu pečene predchádza krátka virémia. V pečeni je vírusový antigén 
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dokazovaný v hepatocytoch a v Kuppferových bunkách pečene. Bol nájdený aj v bunkách 

brušných lymfatických uzlín, v slezine a v ľadvinách. Vírus sa vylučuje stolicou v čase, keď 

je dokazovaný v pečeni, z hepatocytov sa uvoľňuje do čreva žlčou. Vylučovanie vírusu 

stolicou koreluje s prítomnosťou antigénu v pečeni. Poškodenie pečene nie je spôsobené 

priamym účinkom vírusu, ale imunopatologickým procesom. Biochemické a patologické 

charakteristiky hepatocelulárneho poškodenia dokazujeme až po objavení protilátok v sére. 

Rozlišujeme dve fázy poškodenia buniek pečene. Jedna fáza je necytopatická – spôsobená 

vírusom a druhá cytopatická – spôsobená imunopatologickými mechanizmami. Na zvládnutí 

primárnej infekcie sa podieľajú predovšetkým špecifické T-lymfocyty, IFN a NK-bunky. IgM 

sa objavujú v akútnej fáze infekcie 4 až 6 mesiacov po infekcii sa dokazujú ešte IgM, IgA a 

IgG, ktoré dokazujeme doživotne.  

Klinickou symptomatológiou sa vírusová hepatitída A nedá odlíšiť od iných 

hepatitíd. Manifestácia je závislá od veku, bezpríznaková je u detí do 2 rokov, u 76 – 97 % 

dospelých sú klinické prejavy. Protekčný (ochranný) účinok ľudského gamaglobulínu 

podaného do 2 týždňov od expozície zabráni symptomatickej hepatitíde. Je spôsobený tzv. 

pasívnou imunizáciou, pri ktorej podávame hotové protilátky. Po prekonaní akútnej infekcie 

vírusom hepatitídy typu A nikdy nedochádza ku chronickej hepatitíde. V súčasnosti existuje 

vakcína proti vírusu hepatitídy typu A, jej použitie je na baze dobrovoľnosti. 

Najnebezpečnejšie sú však vírusy hepatitídy typu B a C, ktoré sa prenášajú krvou 

a keďže majú tendenciu prechádzať do chronickej fázy a podieľajú sa aj na vývoji 

hepatocelulárneho karcinómu. Vakcínu proti hepatitíde typu C nemáme. Vakcína proti 

hepatitíde typu B je povinná, ako súčasť hexavakcíny pre novorodencov. 

Detská obrna sa prenáša gastrointestinálnym traktom. Na našom území sa ochorenie 

detskej obrny objavovalo v 3 až 5 ročných cykloch až do roku 1958, kedy došlo k prvému 

plošnému očkovaniu. Už v r. 1961 sa vtedy bývalé Československo stalo jednou z prvých 

krajín na svete bez výskytu detskej obrny.  

Cholera je nebezpečné hnačkovité ochorenie, ktorého pôvodcom je G- baktéria Vibrio 

cholerae. Tento patogénny mikroorganizmus existuje ako biotyp El Tor a klasický biotyp, 

ktoré sa delia do dvoch séroskupín: O1 a non-O1. Séroskupina O1 sa delí do dvoch sérotypov: 

Ogawa a Inaba. Uvedené sérotypy vyvolávajú choleru (cholera asiatica). Ostatné sérotypy 

séroskupiny non-O1 – 02 až 0140 200 vyvolávajú vibriózy, resp. cholere podobné ochorenie. 

V r. 1854 J. Snow našiel súvislosť medzi pitnou vodou a cholerou. Robert Koch identifikoval 

mikroorganizmus, ktorý ochorenie spôsobuje, ako Vibrio cholerae alebo tiež tzv. Kochov 

bacil. Taliansky anatóm F. Pacini však túto baktériu izoloval už 30 rokov pre Kochom. 
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Zdrojom nákazy je chorý človek alebo bacilonosič, t. j. prenášač. K infekcii dochádza 

alimentárnou cestou, napr. pitnou vodou znečistenou výkalmi alebo kontaminovanými 

potravinami, ktoré sú najčastejšie nedostatočne tepelne upravené. Baktéria prežíva vo vode 

niekoľko rokov a v potravinách až 6 týždňov. Príznakmi ochorenia sú kŕčovité bolesti brucha, 

vodnatá hnačka (až 1 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 ťažkých prípadoch ochorenie končí smrteľne.  

Prvá dokázateľná epidémia cholery bola v Indii v 6. stor. pred n. l. Ochorenie má 

pravdepodobne pôvod na Indickom subkontinente, kde bakteriálnym rezervoárom je rieka 

Ganga. Vo svete je známych sedem pandémií cholery. V minulosti sa ochorenie šírilo pozdĺž 

obchodných ciest do ďalších oblastí. Od roku 1816 bolo vo svete zaznamenaných až 7 

pandémií cholery. 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, že pôvodca ochorenia bol introdukovaný pravdepodobne z Ázie. Cholera 

dnes nepredstavuje zdravotnícky problém vďaka filtrácii a chlórovaniu pitnej vody. 

Listerióza je infekčné ochorenie domácich a divých zvierat vyvolané baktériami 

listériami. Ochorenie je prenosné aj na človeka. Pôvodcom listeriózy u človeka je Listeria 

monocytogenes, G+ tyčinka, v prírode značne rozšírená (v pôde, vo vode, u zvierat vrátane 

vtákov, ale aj rýb). Doteraz je jediným patogénnym druhom tohto rodu. Baktéria rastie vo 

veľmi širokom teplotnom rozhraní a to od 4 až do 60 °C. 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 až po tri mesiace. Pre tehotné ženy a pre osoby s oslabenou imunitou však 

predstavuje isté nebezpečenstvo. Prenos nastáva živočíšnymi produktmi (mlieko, mäso, ryby), 

priamym kontaktom so zemou, v tehotenstve placentou alebo aj pri pôrode. V ťažkých 

prípadoch dochádza k meningitíde, encefalitíde a sepse s vysokou mierou úmrtnosti. Veľmi 

dôležité je odborné zaobchádzanie so surovými živočíšnymi produktmi. 

 

 8. 3. NÁKAZY PRENÁŠANÉ HMYZOM  

 

Encefalitídy, t. j. kliešťová encefalitída a encefalitída prenášaná komármi, sú 

ochorenia, ktoré spôsobuje RNA-vírus z čeľade Flavivirideae. Krvou sa dostáva do 

mozgovomiechového moku a v smrteľných prípadoch až do mozgového tkaniva. Ochorenie 

na ľudí prenáša kliešť a rezervoárom nákazy v prírode sú drobné cicavce a niektoré vtáky. 
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Mor vyvoláva Yersinia pestis, opúzdrená tyčinkovitá baktéria, ktorá ako jediný 

patogénny mikroorganizmus je schopná rásť pri teplote pod 0 °C. Rozmnožuje sa v 

žalúdku blchy a tá je potom prenášačom nákazy.  

Mor sa po prvýkrát objavil v strednej Ázii v r. 1330, odkiaľ sa cez Čínu, Indiu, Stredný 

východ, Afriku dostal až do Európy a prepukol v Taliansku. Odhaduje sa, že v r. 1351 na mor 

zomrela až 1/3 ľudstva. V druhej polovici 14. storočia sa toto ochorenie šírilo tzv. hodvábnou 

cestou. Až do 15. storočia sa mor sa objavoval sporadicky, keď sa stále viac predlžovala doba 

medzi jednotlivými morovými epidémiami. V čase morovej epidémie si už vtedy ľudia 

chránili tvár nosením masky s výrazným „zobákom“, ktorý mal zamedziť blízkemu kontaktu s 

iným človekom s rovnakou maskou na tvári. 

Na základe molekulárnych analýz však dnes vieme jednoznačne povedať, že morové 

epidémie sú oveľa staršieho dáta. Molekulárny genetik a antropológ z univerzity v Kodani 

(Dánsko), Eske Willerslev z kostrových nálezov v Poľsku, Pobaltí, Arménsku a na Sibíri 

identifikoval baktérie Yersinia pestis, čo naznačuje, že títo ľudia zomreli na mor. Najstarší 

jedinec tejto chorobe podľahol pred takmer 3000 rokmi, čo posúva vznik morových epidémii 

do ďalekej minulosti. V zuboch sa dochovala DNA baktérie Yersinia pestis v tak dobrom 

stave, že bolo možné zrekonštruovať jej kompletnú dedičnú informáciu a porovnať ju s DNA 

mladších morových epidémií. Zistené rozdiely však boli minimálne. Baktériám z doby 

bronzovej chýbal gén označovaný ako ymt, pomocou ktorého sa pôvodca moru dokáže usídliť 

v čreve blchy. 

Rovnako aj epidémiu tzv. Justiniánovho moru v 6. stor. a dokonca ešte staršiu epidémiu 

tzv. „aténskeho moru“ v starovekom Grécku v čase peloponézskej vojny v 5. stor. pred n. l. 

vyvolala baktéria Yersinia pestis. Po skončení epidémie ľudia z vďaky, že prežili, stavali tzv. 

morové stĺpy. Koncom 19. stor. v Indii zomrelo približne 6 miliónov ľudí. Naposledy vypukol 

mor opäť v Indii, a to v r. 1995.  

U človeka poznáme tri klinické formy moru. Tzv. bubonický mor, pri ktorom vzniká 

bolestivé zdurenie uzlín až sekundárna bronchopneumónia. Pľúcna forma moru, ktorá je 

veľmi nákazlivá, vzniká vdýchnutím kvapôčok obsahujúcich morové bacily. Tretia forma je 

črevná. 

Škvrnitý týfus je epidemické ochorenie, ktoré vyvoláva Rickettsia prowazekii. Riketsie 

sú mikroorganizmy striktne parazitujúce intracelulárne v epiteli tráviaceho ústrojenstva 

článkonožcov. Štruktúrou sú podobné baktériám. Inkubačná doba tohto vážneho ochorenia je 

asi 11 dní. Príznakmi je rýchle stúpanie teploty, bolesti hlavy až poruchy vedomia. Zdrojom 

nákazy je jedine chorý človek. Prenášačom je voš šatová, ktorá je infekčná celý život. 
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Lymská borelióza je ochorenie prenášané predovšetkým kliešťami a vyvolané 

spirochétami, čo sú špirálne stočené baktérie. Pretože sa borélie rozmnožujú veľmi pomaly, 

prebieha ochorenie zdĺhavo a vo viacerých fázach. Typickým znakom je v mieste prisatia 

veľké sčervenanie s výrazným okrajom. Následne môže po týždňoch, mesiacoch alebo aj 

rokoch dôjsť k zasiahnutiu iných orgánov (kĺbov, nervov, mozgových blán, srdca, očí, kože). 

Najdôležitejším zástupcom borélii je Borrelia burgdorferi, Borrelia reccurentis, Borrelia 

afzelii, Borrelia gallinarum (ochorenie hydiny).  

Tularémia je infekčná choroba celého organizmu. Najvýraznejšie patologické procesy 

sú v lymfatických uzlinách. Tularémiu vyvoláva Francisella tularensis (Pasteurella 

tularensis). Je to G- a tvarovo veľmi variabilný mikroorganizmus, u ktorého je veľmi výrazný 

vnútrobunkový parazitizmus. Ochorenie je najčastejšie prenosné cez hlodavce, alebo ich 

parazity, napr. kliešte. 

Spavá nemoc je ochorenie vyvolané trypanozómami (Trypanosoma gambiense, 

Trypanosoma rhodesiense). Sú to krvné bičíkovce štíhleho tvaru s jadrom uprostred tela. 

Ochorenie prenáša mucha tse-tse predovšetkým v tropických krajinách. 

Q horúčku vyvolávajú riketsie, napr. Coxiella burneti, ktoré sa množia v črevnom 

trakte vší. Ochorenie je sprevádzané atypickou pneumóniou.  

Malária je ochorenie vyvolané plazmódiami. Zo 40-tich druhov plazmódií parazitujú u 

človeka štyri morfologicky rozdielne druhy, ktoré vyvolávajú tri klinicky rozdielne ochorenia. 

Plasmodium vivax, Plasmodium ovale vyvolávajú trojdňovú maláriu; Plasmodium malariae 

vyvoláva štvordňovú maláriu a Plasmodium falciparum vyvoláva tropickú maláriu. 

Príznakom je malarická horúčka a zimnica. Prenos sa uskutočňuje cez komára rodu 

Anopheles. Ochorenie sa vyskytuje v tropických a subtropických oblastiach. Medzi ďalšie 

nákazy prenášané hmyzom patrí žltá zimnica, čierna horúčka.  

Arbovírusy. Sú to vírusy rôznych čeľadí, ktorých názov je odvodený od „Arthropod-

borne“, pre ktoré je spoločné, že sú prenášané článkonožcami. Kolujú v prírode medzi 

rezervoárovými zvieratami a ich prenášačmi v určitých lokalitách, ktorým hovoríme prírodné 

ohniská nákaz. Ako rezervoárové zvieratá môžu slúžiť drobné hlodavce z čeľade Myšovité, 

líšky, divá lesná zver. Ako prenášače kliešte, komáre. V hmyzom prenášačovi sa arbovírusy 

aktívne množia. Transovariálny prenos nákazy pri hmyze je kľúčovým momentom 

spôsobujúcim pretrvávanie infekcie v prírodných ohniskách. K arbovírusom patria 

zástupcovia rodu Bunyavirus, čeľaď Bunyviridae, rodu Alphavirus, čeľaď Togaviridae, rodu 

Flavivirus, čeľaď Flaviviridae, rodu Lassavirus, čeľaď Arenaviridae. Cirkulácia arbovírusov v 

prírodných ohniskách umožňuje kolovanie vírusu v prírode.  
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Výskyt arbovírusov môže ovplyvniť človek cielenými zásahmi, ako je napr. kultivácia 

krajiny alebo vodné diela, čo ovplyvní migráciu divokých zvierat, či sťahovavých vtákov. 

Prenos infekcie do odlišných biotopov je jedným z pravdepodobných dôvodov veľkej 

rozmanitosti antigénnych a biologických vlastností arbovírusov. Človek je väčšinou len 

náhodným článkom v kolovaní vírusu.  

Flavivírusy sú typické vírusy svojou prírodnou ohniskovosťou. Vírusy komplexu 

kliešťovej encefalitídy sú prenášané kliešťami, kým vírusy komplexu japonskej encefalitídy a 

dengue sú prenášané komármi. Vírus ruskej jarno-letnej encefalitídy, vírus stredoeurópskej 

encefalitídy, vírus omskej hemoragickej horúčky, vírus louping ill, vírus horúčky 

Kyasanurského lesa, vírus Langat, vírus Powassan, tieto a ďalšie vírusy, ktoré patria do 

komplexu kliešťovej encefalitídy. 

Vírus kliešťovej encefalitídy východného typu. Ruská jarno-letná encefalitída na 

Urale. U neočkovaných vznikajú ťažké meningoencefalitídy, ochorenie má dvojfázový 

priebeh, v druhej fáze vznikajú často paralýzy. 

Vírus japonskej encefalitídy sa vyskytuje v oblasti pestovania ryže. Rezervoárom sú 

divoké vtáky a prenos spôsobujú komáre. Infekcie sú inaparentné (skryté) alebo stredne ťažké 

encefalitídy. 

Vírus kliešťovej encefalitídy. V našich zemepisných šírkach je to najviac rozšírený 

vírus, ktorý potenciálne ohrozuje človeka. Je to flavivirus, ktorý podobne ako iné arbovírusy 

cirkuluje v prírodných ohniskách nákazy a množí sa inaparentne v celej rade rezervoárových 

zvierat. Rezervoárom infekcie v prírode sú myšovité hlodavce. Kliešt Ixodes ricinus prenáša 

vírus na veveričky, krtkov, zajace, srny, jelene. Inaparentne môžu byť infikované tiež kozy, 

ovce, hovädzí dobytok, kedy vo viremickom štádiu vylučujú vírus mliekom. K nákaze ľudí 

dochádza najčastejšie infekčným kliešťom Ixodes ricinus pri saní krvi na človeku, ale aj pitím 

nepasterizovaného kozieho alebo ovčieho mlieka. Inkubačná doba ochorenia je 7 – 14 dní. 

Viremická fáza prebieha väčšinou ako ľahká chrípka. Po niekoľkodennej remisii dochádza k 

rozvoju druhej fázy ochorenia, ktoré prebieha ako meningitída, meningoencefalitída alebo 

encefalomyelitída. Kľúčovú úlohu v patogenéze zohráva virémia. Vírus kliešťovej 

encefalitídy sa šíri najskôr lymfatickou cestou do regionálnych lymfatických uzlín. Potom 

nastáva virémia a usídlenie vírusu v slezine, v priečne pruhovaných svaloch a v ďalších 

orgánoch. Do CNS sa vírus šíri cestou krvnou alebo pozdĺž nervov. Podľa druhu arbovírusov 

to môže byť CNS (pečeň, slezina, ľadviny). 

Zika. Flavivírus Zika je prenášaný komármi z rodu Aedes. V roku 1947 bol izolovaný z 

opíc Macaccus rhezus v Ugande. V roku 2015 v Brazílii bolo zaznamenaných 440 000 – 1 
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000 000 prípadov výskytu ochorenia vyvolaného týmto vírusom. Priebeh ochorenia je 

podobný ako u všetkých flavivírusov. Je to horúčka, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, 

makulopapulózny exantém, neurologické príznaky, časté sú aj mierne formy, najzávažnejšie 

infekcie počas gravidity, pretože napádajú mozog vyvíjajúceho sa plodu v prvom trimestri, čo 

vedie k pôrodu detí s mikrocefalom. 

Vírusy hemorhagických horúčok – Ebola, Marburg Hanta vyvolávajú poškodenie 

cievneho endotelu, krvácanie do dôležitých orgánov, často končiace smrťou. Tieto vírusy 

kolujú v prírode v rezervoárových zvieratách a človek sa nimi nainfikuje iba náhodne. Po 

rôzne dlhej inkubačnej dobe vyvolávajú vysoké horúčky, bolesti hlavy, svalov, pričom vírusy 

poškodzujú bunky cievneho endotelu, alebo infekcia naštartuje autoimunitný proces, v 

dôsledku čoho vzniká poškodenie ciev, a krvácanie do životne dôležitých orgánov s 

následnou smrťou infikovaného jedinca. 

Vírus východoamerickej encefalitídy koní (EEE). Jeho rezervoárom sú vtáci. Prenos 

sa deje komármi. Ochorenie sa vyskytuje zriedkavo, ale ak k nemu dôjde, je až v 50 % 

smrteľné. Ako prevencia infekcie u ľudí sa používa vakcinácia koní formalizovanou 

vakcínou. 

Vírus koní (WEE). Jeho rezervoárom sú vtáci a prenášačmi sú komáre. Ochorenie u 

ľudí je niekedy bezpríznakové a niekedy sú to až ťažké encefalitídy. Prevenciou ochorenia je 

vakcinácia. 

Vírus venezuelskej encefalitídy koní (VEE). Rezervoárom vírusu sú hlodavce a kone . 

Ochorenie u ľudí spôsobuje encefalitídy. 

Dengue. Ochorenie sa vyskytuje v Brazílii, ako horúčka lámajúca kosti, pričom 

príznaky sú podobné chrípke. Úmrtnosť na toto ochorenie predstavuje 5 %. Prenášačom 

vírusu sú komáre. Vakcína na toto ochorenie je stále vo vývoji a na liečbu sa používajú 

antivirotiká. V rokoch 2000 – 2013 bolo zaznamenaných 7 000 prípadov infekcie. V 

patogenéze vírusu dengue zohráva úlohu tvorba infekčných imunokomplexov. Vírus vo 

zvýšenej miere preniká do krvných monocytov (makrofágov). Rozmnožuje sa vo fagocytoch 

pečene, lymfatických uzlín a sleziny. Pri ľahkej forme sa vyskytuje vyrážka a bolesti kĺbov. 

Pri ťažkej forme vzniká tzv. hemoragický syndróm dengue.  

Chikungunya – vírusové ochorenie vyskytujúce sa na Haity, v Karibiku, Ázii, Afrike. 

Prenášajú komáre. Ochorenie sprevádza vysoká horúčka, vyrážka po tele a bolesti kĺbov. Na 

toto ochorenie zatiaľ žiadne očkovacie látky ani lieky neexistujú. Vírus Chikungunya 

vyvoláva syndróm epidemickej polyartritídy (generalizované ochorenie s horúčkou a zápalom 
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kĺbov). Spôsobuje virémiu pri opiciach. Najvnímavejším laboratórnym zvieraťom je myš, kde 

po periférnom podaní vzniká artritída s následnou virémiou a šírením vírusu do CNS. 

Vírus žltej zimnice prenášajú komáre. Vírus vyvoláva horúčkovité ochorenie, 

sprevádzané ožltnutím (icterus), v dôsledku nekrózy pečeňových buniek (hepatocytov), ale 

vyskytuje sa aj v kostnej dreni a v slezine. Prevenciou je veľmi účinná živá, atenuovaná 

vakcína, ktorá chráni po dobu až 10 rokov. Vakcinácia sa odporúča pri návšteve rizikových 

oblastí. 

 

8. 4. ANTROPOZOONÓZY  

 

Predstavujú skupinu infekčných chorôb zvierat, ktoré sú prenosné aj na človeka.  

Besnota je najviac rozšírené ochorenie spôsobené rhabdovírusom. Zdrojom nákazy je 

najčastejšie besné zviera, napr. líška, pes alebo vlk. Choré zviera vylučuje vírus besnoty 

slinami 3 až 7 dní predtým, ako sa prejavia príznaky ochorenia. Inkubačná doba je pomerne 

dlhá od 15 dní až po 3 mesiace, čo závisí od miesta poranenia. Vírus preniká od miesta 

uhryznutia pozdĺž nervov do CNS, kde sa rozmnoží a preniká do slinných žliaz, kde sa 

následne slinami vylučuje. Pri infekcii sa nevyskytuje virémia, vírus sa nikdy nešíri krvou. 

Ochorenie sa prejavuje podráždením, nervozitou, horúčkou, kŕčmi hltacích svalov, poruchami 

vedomia, ktoré končia až smrťou. Proti besnote sa možno chrániť aktívnou imunizáciou, ktorú 

zaviedol už L. Pasteur.  

Brucelózu spôsobujú krátke, jemné nepohyblivé G- paličky, ktoré prenikajú do 

všetkých živočíšnych tkanív a parazitujú vo vnútri buniek. Druh Brucella melitensis 

spôsobuje tzv. maltskú horúčku, Brucella abortus vyvoláva potraty u hovädzieho dobytka, 

Brucella suis vyvoláva potraty u ošípaných. Nákaza je prenosná aj na človeka.  

Toxoplazmózu, ktorá môže byť vrodená alebo získaná, vyvoláva v prírode veľmi 

rozšírený parazit Toxoplasma gondii (výkaly zvierat ako napr. mačiek, psov, detské 

pieskoviská). Vrodená toxoplazmóza sa prejavuje vývojovými chybami (hydrocefalus, 

mikrocefalus), zápalom mozgu a očnej sietnice. Získaná toxoplazmóza sa prejavuje 

lymfadenitídou. Toxoplazmóza sa prenáša perorálne, inhalačnou cestou a sliznicami, alebo 

prechodom cez placentu matky na plod. Pasívnymi prenášačmi ochorenia sú muchy a 

koprofágne článkonožce. 

Vírus slintavky a krívačky vyvoláva veľmi infekčné ochorenie najmä u hovädzieho 

dobytka. Príležitostne sa môže infikovať aj človek. Tento vírus patrí medzi najmenšie známe 

vírusy (10 – 25 nm). Voči vonkajším vplyvom je pomerne odolný. Po zaschnutí na 
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predmetoch alebo na kopytách uhynutých zvierat udrží svoju infekčnosť až tri týždne. V 

sušenom mlieku si uchová aktivitu i pri vyššej teplote. Pri teplote 37 °C hynie až za niekoľko 

dní. Ničí sa až varom v priebehu 10 sekúnd a pri teplote 90 °C sa zničí až za 30 sekúnd. 

Systematicky patrí do čeľade Picornaviridae, rodu Aphtovirus. Ochorenie sa prejavuje  

zápalom ústnej sliznice a tvorbou pľuzgierov a vriedkov na sliznici a na koži. 

Epidemiologicky je vírus rozšírený na celom svete, spôsobuje ochorenie hovädzieho dobytka, 

ošípaných, oviec, kôz. Vírus sa môže preniesť na ošetrovateľov zvierat slinami, močom. 

Nákazlivosť pre človeka je malá. Prenos mliekom, mliečnymi výrobkami je možný u detí, 

ktoré pijú surové mlieko. Inkubačná doba u človeka je krátka, 1 – 2 (môže byť aj 6 dní). 

Ochorenie sa prejavuje malátnosťou, bolesťami hlavy, horúčkou 38 – 39 °C, tiež pocitom 

sucha, pálením v ústach a v hrdle. O 1 až 2 dni sa objavia v ústach pľuzgiere s čírym 

obsahom, ktoré sa menia na vriedky. Regionálne lymfatické uzliny sú zväčšené. Bolesť v 

ústach je sprevádzaná zvýšenou sekréciou slín. Vyrážka sa nachádza na sliznici pier, jazyka a 

ďasien. Priebeh ochorenia aj s hojením trvá 2 týždne. 
  

8. 5. NÁKAZY KOŽE A VONKAJŠÍCH SLIZNÍC  

 

Je to skupina ochorení, u ktorých je vstupnou bránou poranená koža alebo vonkajšia 

sliznica. V niektorých prípadoch môže ochorenie prejsť i na vnútorné orgány.  

Tetanus spôsobuje G- baktéria Clostridium tetani, ktorá žije ako neškodný saprotrof v 

zažívacom trakte koní, hovädzieho dobytka a oviec. S výkalmi sa dostáva do pôdy, kde spóry 

prežívajú veľmi dlhú dobu. Keď sa spóry dostanú do rany, začnú klíčiť a produkovať toxín, 

tzv. tetanospazmín. Tento vyvoláva nervovú otravu – stŕpnutie šije, čiže tetanus. Inkubačná 

doba je 7 až 14 dní. Ochorenie sa prejavuje kŕčmi žuvacích svalov. Neskôr kŕče zachvátia aj 

vnútorné orgány a môžu spôsobiť až smrť.  

Malomocenstvo (lepra) spôsobuje baktéria Mycobacterium leprae. Je schopná šíriť sa 

vo všetkých orgánoch, ale výraznú afinitu má najmä ku koži, periférnym nervom a 

lymfatickým uzlinám. V postihnutom tkanive vytvára najrozmanitejšie formy, napr. kyjovité 

útvary, paličky či granule.  

Akné je ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje kožu tváre u mládeže v období 

dospievania. Za spolupôvodcu ochorenia sa pokladá Corynebacterium acnes a roztoče.  

Do skupiny ochorení kože a vonkajších slizníc patria tiež rôzne infekcie: 

• Ananeróbne infekcie rán, ktoré sa prejavujú ako tzv. plynová sneť. Je to 

najťažšia forma ochorenia, ktorá postihuje podkožie a svaly nekrózou a 
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edémom. Prejavuje sa veľkým tvrdým opuchom, tvorbou plynu v postihnutom 

tkanive a odumretím svalov, ktoré sa drobia ako varené mäso. Chorý umiera na 

otravu toxínmi. Pôvodcami anaeróbnych infekcií rán sú najčastejšie klostrídie 

(Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium  oedematiens, 

Clostridium histolyticum, Clostridium sordelii a Clostridium fallax). Ku 

kontaminácii môže dôjsť z pôdy a prachu.  

• Zápal spojiviek (paratrachóm, plavárenská konjuktivitída, blenorea 

novorodencov a pod.) je ochorenie vyvolané chlamýdiou inklúznej 

konjuktivitídy. Chlamýdie sú organizmy, ktoré sú na rozhraní medzi riketsiami a 

vírusmi. Dosahujú veľkosť 350 – 450 nm. Chemickú skladbu majú podobnú ako 

baktérie. V cytoplazme infikovaných buniek tvoria typické kolónie, tzv. 

inklúzie.  

• Chlamýdie lymfogranulómu venerum (LVG, štvrtej pohlavnej choroby).  

• Pohlavné choroby (Haemophilus ducreyi, G- tyčinka spôsobujúca ochorenie 

tzv. mäkký vred).  

• Mykózy a aktinomykózy (ochorenie vyvolané mikroskopickými hubami, resp. 

aktinomycétami). 

• Hnisavé zápaly kože, napr. tzv. choroba z mačacieho poškrabania a pod.  

Herpetické vírusy. Patria medzi najrozšírenejšie vírusy v prírode. Poznáme vyše 200 

herpetických vírusov rôznych živočíšnych druhov, z toho je u ľudí známych 8 herpetických 

vírusov, ktoré vyvolávajú rozličné ochorenia.  

 Nový názov  

Herpesvirus 1 – Virus Herpes simplex typ 1 (HSV 1)  HHV1 (human herpes virus) 

Herpesvirus 2 – Virus Herpes simplex typ 2 (HSV 2) HHV2 

Herpesvirus 3 – Virus Varicella – zoster (VZV) HHV3 

Herpesvirus 4 – Virus Epsteina a Barrovej (EBV)  HHV4 

Herpesvirus 5 – Cytomegalovirus (CMV) HHV5 

Herpesvirus 6   HHV6 

Herpesvirus 7   HHV7 

Herpesvirus 8 HHV8 

 

Herpetické vírusy sú v ľudskej populácii veľmi rozšírené. Charakteristické pre ne je, že 

po primoinfekcii perzistujú celoživotne. Protilátky však neznamenajú imunitu. Sú veľkým 
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problémom u pacientov s poruchou imunity. Väčšina z nich se dá liečiť, ale nie eradikovať! 

Primárna infekcia sa prejavuje na koži, slizniciach. HSV1 perzistuje v Gasserovom gangliu, 

HSV2 v sakrálnych gangliách, VZV v spinálnych gangliách. Vírusy sa môžu reaktivovať. 

Kožné pľuzgiere vyvolané HS môžu vzniknúť pri primoinfekcii aj pri reaktivácii latentného 

vírusu. Najnebezpečnejšia forma herpetickej infekcie je generalizovaná infekcia 

novorodencov. U detí v predškolskom veku býva zvyčajne inaparentný (skrytý), ale u časti 

infikovaných detí dochádza k reaktivácii sprevádzanej oparom. Reinfekcia vírusom HSV1 je 

možná v miestach drobných poranení kože (epidermy), ako aj u séropozitívnych jedincov pri 

kontakte s väčším množstvom vírusu. Tiež u zápasníkov v oblasti traumatizovanej kože na 

zápästí. Eczema herpeticum je infekcia kože porušenej exémom.  

Ovčie kiahne (varicella) je bežné ochorenie detského veku. Vírus je lokalizovaný v 

pľuzgierikoch a v krvi. Voči vonkajším vplyvom je málo odolný. U dospelej populácie tento 

vírus vyvoláva klinicky odlišné ochorenie, ktoré označujeme ako pásový opar (herpes zoster). 

Toto ochorenie vzniká aktiváciou vírusu varicelly, ktorý po infekcii pretrváva v nervovej 

sústave (v zadných miechových koreňoch a gangliách). 

Varicella je akútne, veľmi kontagiózne ochorenie s horúčkou, najmä u detí. 

Charakteristické makulo-papulo-vezikulo-pustulickým exantémom, postupne na celom tele aj 

vo vlasatej časti hlavy. Pľuzgieriky napokon zasychajú na chrasty. Pôvodcom je málo odolný 

vírus, ktorý je v krvi, v obsahu vezikúl a v obsahu orofaryngu. Nákaza sa prenáša priamym 

kontaktom. Prameňom nákazy je chorý tesne pred erupciou exantému. Vstupnou bránou 

nákazy sú sliznice úst a nosohltanu. Inkubačná doba je 2 až 3 týždne. Vírus ostáva po 

prekonaní klinického ochorenia celý život latentný v gangliách nervov vychádzajúcich z 

miechy. Reaktivácia vírusu spôsobuje ochorenie známe ako pasový opar alebo varicella 

zoster, keď sa reaktivovaný vírus dostáva z buniek spinálneho ganglia do buniek kože 

inervovanej neurónmi vychádzajúcimi z infikovaného ganglia. Vtedy nastáva rozsev 

pľuzgierov v oblasti kože, ktorá je inervovaná z latentne infikovaného spinálneho ganglia. 

Vzhľad epidermy je rovnaký ako pri varicelle. Človek s prejavmi pásového oparu môže 

nainfikovať dieťa, u ktorého vyvolá infekcia klasické ovčie kiahne. Napriek tomu, že sú počas 

infekcie virióny v bunkách epidermy ale aj v endoteli kapilár kože, izolácia vírusu je veľmi 

ťažká.  

Rekurentný (vracajúci sa, opakovaný) herpes vzniká na pere (labialis, febrilis) 

spätným transportom aktivovaného vírusu, ktorý pretrváva v gangliu trojklanného nervu. V 

koži sa potom tvoria pľuzgiere v dolnej časti tela pri transporte aktivovaného vírusu z 

lumbálnych spinálnych ganglií, alebo v tvárovej oblasti pri transporte vírusu aktivovaného v 
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senzorických gangliách hlavových nervov. Pľuzgiere môžu byť ojedinelé, alebo tvoria 

skupinky usporiadané v priebehu príslušného kožného dermatómu najčastejšie na tvári a na 

krku.  

Herpes progenitalis infekcia vyvolaná HSV2 sa vyskytuje v rôznych formách, ako 

napr. vulvovaginitída, cervicitída alebo uretritída. Po primárnej infekcii vírus ostáva latentný 

v lumbosakrálnych nervoch. Reaktivácia vírusu spôsobuje recidívy herpes genitalis. 

Inaparentné vylučovanie vírusu je možné cervikálnym sekrétom. Ochorenie je sexuálne 

prenosné. Generalizovaná infekcia HSV2 vzniká u novorodencov v pôrodných cestách od 

rodičky s aktivovanou infekciou krčka maternice. Takejto infekcii sa dá predísť podávaním 

antivirotík alebo pôrodom cisárskym rezom. 

Ľudský herpesvirus 6. – pôvodca tzv. šiestej infekčnej exantémovej choroby u detí. 

Bol izolovaný z krvi osôb pacientov s lymfoproliferatívnym ochorením alebo AIDS. 

Sérokonverzia s prítomnosťou špecifických IgM je zisťovaná najčastejšie u detí do 1 roka. 

Primárna infekcia je buď asymptomatická alebo spojená s klinickým prejavom exantema 

subitum (Roseola infantum). U infikovaných novorodencov býva protrahovaná neonatálna 

hepatitída. U dospelých reinfekcia alebo aktivácia latentnej infekcie, tzv. lymfadenopatia. 

Sekvencia DNA-HHV-6 bola detekovaná v niektorých vzácnych tumoroch z B-lymfocytov. 

Infekcia sa dáva do súvislosti aj s tzv. chronickým únavovým syndrómom. Pri liečbe 

herpetických infekcií sa používajú antivoritiká, ale vírus sa nedá žiadnou liečbou 

eradikovať! 

Papilomavírusy. Názov je odvodený z latinského výrazu papilla = bradavica a prípony 

- oma, naznačujúcej tumor). Virión (častica vírusu) má obdobnú morfológiu a štruktúru ako u 

polyomavírusov, iba ich priemer je väčší (55 nm). Genóm má obdobné zloženie a organizáciu 

ako u polyomavírusov, ale je tiež väčší (6,8 – 8,4 kbp). Skoré a neskoré gény sa nachádzajú 

na rovnakom vlákne genómu. Papilomavírusy, obdobne ako polyomavírusy, nekódujú žiadne 

vlastné enzýmy a obdobne sa replikujú. Jednotlivé druhy majú úzko ohraničený okruh 

hostiteľov i tkanivový tropizmus (koža a sliznice). Niektoré druhy, resp. typy vírusov 

vyvolávajú benigné bradavice, iné maligné ano-genitálne karcinómy. Papilomavírusy sú 

schopné po primárnej infekcii dlhodobo pretrvávať v hostiteľovi vo forme integrovaného 

genómu v bunkovom chromozóme alebo mimo neho ako epizóm. Reaktivácia vírusu je 

zvlášť častá pri imunosupresii. Papilomavírusy transformujú a imortalizujú niektoré 

bunkové línie, za čo zodpovedajú proteíny E6 a E7. Papilomavírusy sa doteraz nedarí 

kultivovať in vitro. Jednotlivé rody sa líšia okrem iného fylogeneticky. Alphapapillomavirus – 

Human papillomavirus 2, 6, 7, 10, 16, 18, 26, 32, 34, 53, 54, 61, 71 = človek, primáti 
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(anogenitálne sliznice). Betapapillomavirus – Human papillomavirus 5, 9, 49 = človek (koža). 

Gammapapillomavirus – Human papillomavirus 4, 48, 50, 60, 88 = človek (koža, lézie, 

infekcie charakteristické intracytoplazmatickými inklúziami). Mupapillomavirus = človek – 

papilomavirus 1 (kožné lézie, infekcie charakteristické intracytoplazmatickými inklúziami). 

Nupapillomavirus = človek – papilomavirus 41 (benígné a malígne kožné lézie). 

Papilomavirus 16 a 18 je najnebezpečnejší. Prenáša sa sexuálnym kontaktom a infikuje 

pohlavné orgány ženy. Má dlhodobú latenciu. Prekancirogenézy vznikajú na krčku maternice 

a prechádzajú do karcinómu krčku maternice. V r. 2008 bola H. Zurhausenovi za potvrdenie, 

že ľudské papilomavírusy vyvolávajú karcinóm krčka maternice, udelená Nobelova cena. 

Dnes už existuje účinná vakcína proti týmto onkogénnym papilomavírusom. 

Poxvírusy – sú veľké obalené ds-DNA vírusy, ktoré systematicky zaraďujeme do 

čeľade Poxviridae, podčeľade Ortopoxvirinae a rodu Orthopoxvirus. Prototypový vírus je 

vírus kravských kiahní (vaccinia) a vírus pravých kiahní (variola). Replikácia DNA vírusu 

vakcínie nastáva v cytoplazme. Ako receptor vírusu slúži receptor pre rastový faktor. 

Inhibítorom tvorby viriónov je rifampicín. Vírus vakcínie sa množí v bunkách epidermy, kde 

vyvoláva vznik cytoplazmových inklúzií, tzv. Guarnieriho telieska. Rozmnožovaním buniek 

vzniká nepatrné zdurenie tzv. papula. Vírus sa šíri krvnou cestou do celého radu vnútorných 

orgánov. 

Ochranou proti infekčným ochoreniam je predovšetkým nevyhnutné absolvovať 

povinné očkovanie. Dôležité je tiež dodržiavanie základnej hygieny (najmä dôkladné 

umývanie rúk), čo najmenší kontakt s chorými a infekčnými pacientmi, resp. nakazenými 

zvieratami. Veľmi dôležité sú tiež preventívne opatrenia pri zahraničných pobytoch a cestách, 

napr. pri návšteve krajín tretieho sveta, tropických oblastí a pod. 
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9.  

PÔDA AKO PROSTREDIE MIKROORGANIZMOV   

 

  

Pôdu chápeme ako vrchnú časť zemskej kôry. Skladá sa najmä zo zvetraných hornín, 

vody, vzduchu, ďalších organických a anorganických látok a je obývaná spoločenstvom 

rôznych organizmov, vrátane mikroorganizmov. Činnosťou týchto organizmov a vplyvom 

meniacich sa vonkajších podmienok dochádza v pôde k neustálym premenám.  

Pôda je primárnym prostredím pre mikroorganizmy, pričom biologický faktor je 

rozhodujúci pri vzniku každej pôdy z materskej horniny. Pôdne organizmy svojou činnosťou 

podmieňujú:  

• Zvetrávanie hornín a minerálov v dôsledku biochemických procesov, Je to 

rozdrobovanie, premena a rozpúšťanie hornín a minerálov účinkom atmosféry, 

hydrosféry a biosféry. Biologické zvetrávanie podmieňujú rastliny, živočíchy a 

mikroorganizmy svojimi metabolitmi, predovšetkým produkciou CO2, NO3-, SO4
2- a 

širokou škálou organických kyselín, ktoré produkujú.  

• Rozklad a syntézu organických látok. Mikroorganizmy rozkladajú odumreté 

rastlinné a živočíšne zvyšky v procese mineralizácie. Pri úplnej mineralizácii 

vznikajú anorganické produkty, napr. CO2, NO3-, SO4
2-, NH3, PO4

3-, Mg2+, ktoré 

využívajú rastliny. Pri neúplnej mineralizácii zase vznikajú prekurzory humusových 

látok, ktoré formujú chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy a tým aj 

úrodnosť pôdy.  

• Premiešavanie organických a minerálnych látok, ktoré sa uskutočňuje 

predovšetkým cez zažívací trakt pôdnej fauny (napr. dážďovky).  

• Tvorba pôdnych agregátov. Pod agregátom rozumieme zhluk, resp. častice pôdy 

organického a minerálneho pôvodu, ktoré sú pospájané tmeliacimi látkami a držia 

tak pohromade. V tomto procese sa významne uplatňujú mikroorganizmy. A to 

mycélium mikroskopických vláknitých húb, ktoré mechanicky opletá pôdne častice 

a tým ich zároveň aj spevňuje. Baktérie, ktoré vylučujú slizové látky (napr. 

Azotobacter sp.), čo sú polyméry polysacharidovej povahy a tie stmeľujú pôdne 

čiastočky. Základným spojivom je však humus.  
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Vertikálne, t. j. smerom do stredu Zeme, je pôda rozdelená na vrstvy, tzv. horizonty, 

pričom rôzne pôdy majú rôzne horizonty. Vo všeobecnosti však v pôdach rozoznávame 

horizont:  

• O – pokrývkový horizont (vrstva), často z organických komponentov, 

• A – organo-minerálny povrchový (humusový) horizont, ktorý obsahuje najmä 

minerálny materiál v rôznom štádiu rozkladu,  

• B – podpovrchový horizont, ktorý obsahuje minerálne látky a zriedkavo aj 

organickú hmotu,  

• C – pôdotvorný substrát, ktorým je zvetraná  pevná alebo sedimentárna hornina.  

  

Všetky horizonty a vrstvy tvoria pedon ako priestorovú jednotku pôdy. Pôdotvornými 

procesmi najviac premenené povrchové a podpovrchové horizonty nazývame solum.  

  

V lesných pôdach v organickom povrchovom horizonte rozoznávame ďalšie 

subhorizonty:  

• L – nekrotický (opadanka), ktorý obsahuje ešte nerozložený organický materiál ako je 

spadnuté lístie, ihličie, drobné konáriky, kúsky kôry stromov, odumreté organizmy,  

• F – fermentačný (drvina), ktorý obsahuje polorozložený organický materiál, pričom sa 

dá ešte rozoznať jeho pôvod,  

• H – humifikačný (melina), ktorý obsahuje už rozložený organický materiál.  

Medzi významné charakteristiky pôdnej hmoty patrí charakteristika edafónu vo 

všeobecnosti a najmä vo vzťahu k pôdnym mikroorganizmom. Zároveň však poukazuje na 

rozdiely v biologických vlastnostiach jednotlivých pôdnych typov. Povrchové humusové 

horizonty sú najviac oživené. Sú prerastené koreňmi rastlín, nachádzajú sa v nich živými 

organizmami zavlečené a primiešané odumreté povrchové a vnútropôdne zvyšky rastlín, ako 

aj odumreté telá živočíchov a rastlín. Pôdny humus predstavuje tmeliacu hmotu minerálnych a 

organických častíc do pôdnych štruktúrnych agregátov a zároveň je zdrojom energie a živín 

pre väčšinu pôdnych živočíchov. Činnosť pôdnych živočíchov nespočíva len v mechanickom 

premiešaní organických látok s minerálnymi látkami. V povrchových vrstvách pôdy 

jednotlivé druhy edafónu súčasne neustále rozkladajú, pretvárajú a zlučujú jednoduché, ale aj 

zložité chemické látky. Pôdne živočíchy transportujú minerálne a organické látky v pôde do 

jednotlivých pôdnych horizontov. Týmto spôsobom napomáhajú optimalizovať pôdnu 

konzistenciu a udržiavať priaznivý pomer medzi plynnými, kvapalnými a pevnými zložkami 

pôdnej hmoty nielen v povrchových, ale aj podpovrchových vrstvách pôdy.  
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Mikroorganizmy sú funkčne prepojené s vyššími rastlinami a pôdnymi živočíchmi, 

pričom tvoria zložitú štruktúru potravových, symbiotických, konkurenčných a iných 

vzťahov živej zložky pôdy. Pôda by bez organizmov nebola pôdou, ale len mŕtvym 

substrátom, zvetranou hornou vrstvou litosféry.  

 

Výskyt mikroorganizmov v pôde a ochrana pôdy 

V pôde sa nachádzajú organizmy mikroskopických rozmerov až po stavovce, ktorých 

telá sú veľké aj jeden meter. Na základe veľkosti možno edafón rozdeliť na:  

• mikroedafón (< 0,2 mm), napr. vírusy, baktériofágy, baktérie, aktinomycéty, 

mikroskopické vláknité huby, sinice, riasy, prvoky,  

• mezoedafón (0,2 – 2 mm), napr. koreňové vlásky rastlín, hýfy niektorých 

bazídiových húb, chvostoskoky, roztoče, hlístovce a drobnejší hmyz,  

• makroedafón (2 – 20 mm), napr. larvy chrobákov a múch, mnohonôžok, 

stonôžok, pavúkov a mäkkýšov,  

• megaedafón (> 20 mm), napr. dážďovky, slizniaky, hraboše, krtky a pod. 

  

Mikroorganizmy sú však dominujúcou zložkou živých organizmov v pôde. V 1 g pôdy 

je 108 – 109 baktérií, 105 – 106 húb, 104 – 105 prvokov a 103 – 104 eukaryotických rias. Čo do 

hmotnosti je v pôde najviac vlákien, t. j. mycélií mikroskopických a bazídiových húb, a to 

0,05 – 0,1 % z hmotnosti pôdy, zatiaľ čo baktérií 0,003 – 0,03 %, rias 0,002 – 0,01 % a 

prvokov len 0,001 %. Množstvo mikroorganizmov, ich rodová a druhová skladba, variabilita a 

diverzita spoločenstva ako aj jeho aktivita sú v rôznych pôdach rôzne. Vo všeobecnosti však 

možno konštatovať, že:  

• počet mikroorganizmov klesá s hĺbkou, pričom najviac mikroorganizmov 

nachádzame v povrchovom horizonte, čo úzko súvisí s množstvom dostupných 

živín,  

• väčšina pôdnych mikroorganizmov patrí do skupiny mezofilných druhov, menej 

psychrofilných druhov a najmenej termofilných druhov (napr. kompost),  

• baktérie sú najčastejšie viazané na pevné častice, napr. prach alebo zvyšky 

pôvodnej horniny,  

• značná časť mikroorganizmov sa kumuluje v oblasti koreňovej sústavy, t. j. v 

rizosfére,  

• mycélium pôdnych druhov húb dosahuje značnú dĺžku, čo najmä v nepriaznivých 

podmienkach umožňuje transport živín aj z väčšej vzdialenosti,  
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• v obrábaných pôdach sa nachádza menej druhov húb, čo pravdepodobne súvisí s 

orbou, ktorá spôsobuje roztrhnutie hubového mycélia. 

Baktérie sú veľmi dôležitou súčasťou pôdnej bioty a predstavujú takmer polovicu 

mikrobiálnej biomasy. Sú to najmä zástupcovia triedy Scotobacteria, ako napr. veľmi často sa 

v pôde vyskytujúce nefotosyntetizujúce baktérie, ktoré rozkladajú celulózu, pohlcujú, 

pretvárajú a produkujú dusík a síru, podieľajú sa na tvorbe humusových látok. Menej často sa 

v pôde vyskytujú zástupcovia triedy Anoxyphotobacteria, Oxyphotobacteria, Firmibacteria 

alebo Mollicutes. V hlbších vrstvách pôdy výrazne dominujú anaeróbne druhy, vďaka ktorým 

aj v týchto priestoroch prebiehajú mikrobiologické procesy. 

Baktérie majú v pôde veľký význam aj z hľadiska jej úrodnosti, kedy sa mnohé 

podieľajú napr. na podpore rastu a vývinu rastlín. Sú to tzv. voľne žijúce, rizosférné 

(vyskytujúce sa v blízkosti koreňovej sústavy) alebo fylosférné (vyskytujúce sa na povrchu 

rastliny) baktérie, ktoré majú za určitých podmienok pozitívny vplyv na rastliny. Tento vplyv 

môže byť priamy a nepriamy. Priamy vplyv na rastliny majú baktérie, ktorých druhy napr. 

pútajú vzdušný dusík, majú schopnosť uvoľňovať železo a fosfor z chemických zlúčenín 

alebo produkovať biologicky aktívne látky. Ako napr. druhy rodu Azotobacter, Azospirillum, 

Bacillus, Clostridium, Enterobacter, Pseudomonas, Streptomyces, Rhizobium a iné. Nepriamy 

vplyv na rastliny majú baktérie prostredníctvom tzv. biologickej ochrany, kedy produkujú 

látky zamedzujúce rast patogénnych organizmov. Väčšina pôdnych baktérií sú heterotrofné 

organizmy. Mnohé z nich sú schopné vytvárať spóry, ktoré im umožňujú prekonať ekologicky 

nepriaznivé obdobia (napr. chlad, sucho). Väčšiu časť baktériocenózy v pôde tvoria 

nesporulujúce aeróbne baktérie. Ich počet je veľmi dynamický. Nedostatok vody a tepla ich 

v značnej miere decimuje. Vyznačujú sa však veľkou schopnosťou rozmnožovania a obyčajne 

nepresahujú 10 % z celkového bakteriálneho spoločenstva v nezamokrenej pôde. S narastaním 

počtu sporulujúcich baktérií sa zvyšuje aj energia mineralizačných procesov v pôde. 

Sporulujúce baktérie podliehajú počas roka menším výkyvom ich počtu a preto v 

nepriaznivých ekologických podmienkach dominujú. Po obnove priaznivých podmienok sa 

zvyšuje premena neaktívnych spór na aktívne vegetatívne bunky, ktoré sa následne rýchlo 

rozmnožujú. 

Značný význam pre posúdenie rozdielov v abundancii (v početnosti), v rodovom a 

druhovom zastúpení mikroorganizmov v pôde má aj ich rozdelenie na rýchlo rastúce a pomaly  

rastúce druhy a na druhy, ktoré sa prispôsobili stresovým podmienkam. Hovoríme o tzv. 

životnej stratégií, čo je spôsob rozmnožovania, resp. obsadzovania voľných stanovísk živými 

organizmami.  
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R-stratégovia sú rýchlo rastúce druhy. Na jednej strane majú síce veľkú rýchlosť 

reprodukcie, ale krátky životný cyklus a vytvoria malú biomasu. Uprednostňujú priaznivejšie 

prostredie a menej konkurentov pre svoj rast a rozmnožovanie. Rýchlo rastúci r-stratégovia sa 

rozmnožujú a rastú v optimálnych ekologických podmienkach veľmi rýchlo, pričom však 

kvalita ich potomstva nie je veľmi vysoká. Tieto mikroorganizmy majú značnú mobilitu a tak 

veľký počet potomstva im umožňuje rýchlo kolonizovať nové prostredie.  

Pomaly rastúce druhy K-stratégov indikujú spoločenstvo, ktoré musí pre svoj rast a 

vývoj prekonať mnohé nedostatky a nepriaznivé vlastnosti prostredia (menej živín, málo 

organických látok, nepriaznivú pôdnu reakciu, premnožené huby atď.). Kvalita ich potomstva 

je však vysoká, ale početnosť (abundancia) nie. Pri kolonizácii nového prostredia sú spočiatku 

v minime a len po určitom čase sa dostatočne rozmnožia.  

Skupina S-stratégov predstavuje organizmy, ktoré sú schopné prispôsobiť sa stresovým 

podmienkam. Majú pomalý rast aj metabolizmus. 

Skupina C-stratégov sa vyskytuje v prostredí, kde je malý stres a vysoká konkurencia.  

Abundancia (početnosť) a druhové zloženie baktériocenóz sa v pôde mení tak vo 

vertikálnom ako aj horizontálnom smere. Súvisí to predovšetkým s vplyvom ekologických 

faktorov ako je aerácia, množstvo organických zvyškov, pôdna reakcia, vlhkosť a teplota 

prostredia. 

Mikroskopické vláknité huby a bazídiové huby predstavujú v pôde veľmi početnú 

skupinu organizmov. Ich vlákna predstavujú veľmi účinnú formu adaptácie húb na také 

heterogénne prostredie akým je pôda. Mycélium, ktoré je vytvorené spletaním hýf, je svojou 

špecifickou štruktúrou schopné prerastať priestory zaplnené vzduchom a čiastočne aj vodou. 

Vlákna rastú po povrchu pevných častíc a prenikajú aj do puklín a dutín minerálov. Podobne 

kolonizujú aj odumreté zvyšky rastlín prerastajúc do ich pletív a buniek. Veľkosť hýf je čo do 

ich priemeru rôzna napr. od 3 µm do 6 µm u druhu Alteranaria alternata, 17 µm u druhu 

Mucor circinelloides f. circinelloides alebo od 13 µm až do 29 µm u druhu Rhizopus 

stolonifer var. stolonifer. Rovnako dĺžka hýf býva rôzna, pričom sa často rozprestierajú aj do 

niekoľko desiatok až stoviek metrov. Huby prežívajú v pôde predovšetkým v rôznej forme 

odpočinkových štruktúr, napr. chlamydospóry, artrospóry, konídie, skleróciá a pod. Majú však 

veľmi silnú schopnosť rásť a rozmnožovať sa, čo im umožňuje rýchlo sa prispôsobiť 

meniacim sa ekologickým podmienkam prostredia. V pôdach so špecifickými ekologickými 

vlastnosťami (kyslé, alkalické, zamokrené, vysušené a pod.) sa, čo do počtu, nachádza menej 

húb, ale ich druhová skladba je väčšia. 
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Bazídiové druhy húb majú v pôde iba vláknité mycélium, zatiaľ čo plodnice vyrastajú 

nad povrch pôdy. Výnimky existujú aj v týchto prípadoch. Sú to napr. hľuzovky, plodnice 

ktorých sa tvoria pod povrchom pôdy. Pre rozdielne podmienky tvorby humusových 

povrchových horizontov však nemajú osobitný význam. Na druhej strane sú však veľmi 

vysoko cenené v potravinárskom priemysle.  

Pôda je prostredím aj pre širokú škálu patogénnych mikroorganizmov, ktoré spôsobujú 

ochorenie poľnohospodársky významných rastlín. Medzi hubové ochorenia, tzv. mykózy patrí 

napr. padanie klíčnych listov v skleníkoch (Olpidium brassicae), nádory na koreňoch 

kapustovín (Plasmodiophoira brassicae), choroba rajčiakov a zemiakov (Phytophtora 

infestans), hniloba cibule (Perenospora destructor), múčnatka na uhorkách (Erysiphae 

graminis) a iné. Bakteriózy, ktoré nie sú veľmi časté vyvolávajú baktérie. Napr. nádorové 

ochorenia na koreňoch viacerých rastlín (Agrobacterium tumefaciens, Xanthomonas 

campestris), ochorenie rajčiakov (Corynebacterium michiganense). Virózy, t. j. vírusové 

ochorenia sú v pôde prenášané háďatkami a larvami rôzneho hmyzu. Nadzemnú časť infikuje 

cicajúci hmyz ako napr. vošky, ploštice alebo bzdochy. Tabak, tulipány a iné rastliny 

poškodzuje vírus tabakovej mozaiky. Viróza zemiakov, žltá mozaika fazule a uhoriek sa 

prejavuje škvrnitosťou, nekrózou, zmenami tvaru listov, znetvorením koreňového systému až 

vädnutím a napokon úhynom.  

Ochranu pôdy pred enormným šírením patogénnych mikroorganizmov schopných 

vyvolať ochorenie rastlín predstavuje dezinfekcia – čo je chemický spôsob likvidácie určitých 

druhov patogénu; sterilizácia pôdy – t. j. použitie chemikálií pary alebo teploty 200 °C, kedy 

dochádza k zničeniu akéhokoľvek života v pôde; opatrenie proti premnoženým škodcom – 

čo predstavuje striedanie plodín, vápnenie kyslej pôdy, používanie návnad a pestovanie 

rastlín, ktoré odpudzujú škodcov (napr. Tagetes), opatrenia proti parazitom – kedy sa 

odporúča zvýšená hygiena v chove zvierat, dodržiavanie osobnej hygieny, používanie 

antibiotík v chove iba pri výskyte väčšieho počtu patogénov.  

  

Ekologická funkcia a činnosť pôdnych mikroorganizmov  

V rámci celého spoločenstva organizmov, mikroorganizmy plnia v pôde mnohé dôležité 

funkcie, pričom za najdôležitejšie možno pokladať:  

• Rozklad a mineralizácia organických látok. Odhaduje sa, že sa na tomto 

procese podieľajú až 90 % nou účasťou. Za rozklad zvyškov odumretých rastlín 

sú v pôde najviac zodpovedné saprotrofné mikroskopické vláknité huby. Zvyšky 

odumretých živočíchov a zoomikroedafónu rozkladajú predovšetkým baktérie. 
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Huby pracujú pri rozklade organických látok efektívnejšie ako baktérie. Do hýf sa 

transportuje až 50 % z rozložených látok, zatiaľ, čo do baktérií len 20 %.  

• Produkcia látok primárneho a sekundárneho metabolizmu. Mnohé 

mikroorganizmy do pôdy produkujú rôzne látky, napr. extracelulárne enzýmy, 

antibiotiká, ale tiež toxíny a produkty vlastného metabolizmu.  

• Tvorba a odbúravanie humusových látok. Mikroorganizmy sa svojou 

činnosťou podieľajú tak na vzniku ako aj rozklade humusových látok.  

• Fixácia vzdušného N2. Iba niektoré baktérie sú schopné pútať vzdušný dusík a 

zabudovávať ho do organických látok, čím pôdu obohacujú o tento biogénny 

prvok.  

• Asimilácia minerálnych látok. Väčšina mikroorganizmov dokáže pokryť svoje 

nutričné potreby z anorganických, t. j. minerálnych zdrojov. napr. N, S, a P.  

• Vzájomné vzťahy medzi mikroorganizmami. Mnohé mikroorganizmy sú 

patogénne vo vzťahu k rastlinám alebo živočíchom, niektoré vytvárajú symbiózu 

alebo iný (+) a (-) označovaný vzťah.  

• Potrava pre iné organizmy. Mnohé mikroorganizmy sú dôležitým článkom v 

trofickom reťazci pre iné, často väčšie organizmy.  

• Úprava životného prostredia. Organizmy sú otvorené systémy, ktoré si so 

svojim okolím vymieňajú látky a energiu, čím ovplyvňujú navzájom nielen seba, 

ale aj prostredie. Napr. okysľovanie pôdy vplyvom produkcie kyselín alebo 

otepľovanie v dôsledku silného metabolizmu.  

  

Činnosť baktérií a mikroskopických vláknitých húb je dôležitým biologickým 

indikátorom odlišnosti jednotlivých genetických pôdnych typov. K významným 

ukazovateľom činnosti mikroorganizmov v pôde patrí najmä pôdna respirácia, mikrobiálna 

biomasa a rozklad celulózy.  

Pôdna respirácia (dýchanie) predstavuje uvoľňovanie CO2 z pôdy do ovzdušia. Na 

uvoľňovaní oxidu uhlíka sa podieľajú všetky živé organizmy v pôde. Najväčší podiel, takmer 

80 % pripadá na mikroorganizmy. Časť CO2 sa akumuluje aj v pôdnom humuse, ale viac ako 

polovica uniká z pôdy do prízemnej atmosféry. Uvoľňovanie CO2 z pôdy, okrem toho, 

vyjadruje aj úroveň mineralizácie (rozkladu) a množstvo organickej hmoty v pôde, nakoľko 

pozitívne koreluje s týmito hodnotami. Pri štúdiu pôdnej respirácie sa najčastejšie stanovuje 

bazálna respirácia (BR, ktorá hodnotí len skutočné dýchanie pri prirodzenom obsahu 

organických látok v pôde) a potenciálna respirácia (PR, ktorá sa stanovuje po pridaní rýchlo 
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sa rozkladajúcej glukózy, argilínu, lucernovej múčky a pod). Bazálna aspirácia poukazuje na 

schopnosť mikroorganizmov využívať dostupný substrát, t. j. predovšetkým organickú hmotu. 

Potenciálna respirácia je indikátorom mikrobiologickej aktivity vyprovokovanej dávkou 

ľahko rozložiteľnej organickej hmoty. Jej stanovenie má veľký význam v pôdach 

ovplyvnených rôznymi negatívnymi faktormi (napr. acidifikácia, zvýšené množstvo ťažkých 

kovov, negatívna antropizácia a pod.). Dýchanie mikroorganizmov je typom energetického 

mechanizmu. Pri rozklade polysacharidov a sacharidov sa okrem vodíka a uhlíka uvoľňuje aj 

značné množstvo energie, ktoré sa následne využíva mikroorganizmami. Rýchlosť a objem 

pôdnej respirácie ovplyvňuje okrem dostatočného zdroja, zvyškov odumretých rastlín a 

pôdneho humusu, aj vlhkosť a teplota pôdy, zloženie mikrobiocenózy.  

Mikrobiálna biomasa (biomasa mikroorganizmov), vo všeobecnosti, predstavuje 

všetky mikroorganizmy obsahujúce uhlík. A preto, že mikroorganizmy citlivo a pomerne 

rýchlo reagujú na zmeny v prostredí, považuje sa mikrobiálna biomasa za indikátora stavu 

pôdy a zmien, ktoré v terestrickom ekosystéme prebiehajú. 

Z údajov intenzity respirácie a biomasy pôdnych organizmov môžeme stanoviť 

špecifickú respiračnú aktivitu (ŠRA) pomocou metabolického kvocientu qCO2, čo je 

pomer medzi bazálnou respiráciou a mikrobiálnou biomasou. Metabolický kvocient vyjadruje 

energetickú dostatočnosť ekosystému a používa sa na určenie indexu rozvoja a disturbancie 

ekosystému. Nízke hodnoty qCO2 signalizujú optimálnu spotrebu uhlíka v metabolizme 

mikroorganizmov. Veľmi vysoké hodnoty qCO2 sú spojené s nedostatkom v počte 

mikroorganizmov, alebo ich stresovým stavom.  

Rozklad celulózy je viacstupňový, prevažne biologický proces, ktorý prebieha v 

aeróbnych alebo anaeróbnych podmienkach a vyjadrujeme ho celulolytickou aktivitou Ac. Pri 

rozklade celulózy v prítomnosti kyslíka vzniká ako koncový produkt H2O a CO2, zatiaľ, čo pri 

nedostatku kyslíka to sú rôzne produkty kvasenia a hnitia ako alkaloidy, organické kyseliny, 

fenoly, uhľovodíky, vodík, metán a pod.  

Mikroorganizmy využívajú na rozklad celulózy tzv. celulolytické enzýmy, ktoré 

produkujú mnohé mikroskopické huby, najmä rodov Fusarium, Phoma, Rizoctonia, 

Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Altenaria a Verticillium. Najaktívnejšie sú však 

bazídiomycety. Schopnosť rozkladať celulózu pozorujeme aj pri baktériách, a to najmä u 

druhov rodu Cellvibrio, Cellumonas, Myxococus, Sorangium, Clostridium a pod.  

Rýchlosť prebiehajúceho rozkladu celulózy určuje nielen prítomnosť baktérií a húb, ale 

aj pôsobenie vlhkosti, teploty, pôdnej reakcie, ale aj množstva, prípadne aj kvality odumretej 

organickej hmoty a humusu v pôde. Limitujúcim faktorom rozkladu celulózy je tiež dostatok 
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dusíka a jeho pomer k uhlíku (C : N). Nedostatok dusíka v pôde významne spomaľuje rozklad 

celulózy. Tak tomu je najmä v prípadoch pomeru C : N > 30 : 1. V pôdnom humuse sa takéto 

hodnoty vyskytujú len veľmi zriedkavo, spravidla len v extrémne kyslom prostredí s pH < 3. 

Preto sa opadanka ihličnatých lesov rozkladá oveľa pomalšie ako lístie a bylinný podrast  

listnatých lesov. Pomer týchto biogénnych chemických prvkov je v mikroorganizmoch 5 : 1.  

Abundancia, variabilita a činnosť tak baktérií ako aj mikroskopických vláknitých húb je 

ovplyvnená primárnymi a sekundárnymi ekologickými faktormi.  

 

9. 1. DIVERZITA BAKTÉRIÍ V PÔDACH 

 

Pôdne mikrobiocenózy sú pomerne ťažko charakterizovateľné najmä kvôli ich značnej 

fenotypovej a genotypovej rôznorodosti ako i rozmanitosti biotopov. Jednou zo základných 

charakteristík ekosystému je biodiverzita, ktorá zahŕňa genetickú variabilitu a relatívnu 

početnosť (abundanciu) v rámci taxónov. Genetická diverzita bakteriálneho spoločenstva 

môže byť vyjadrená aj indexom diverzity s použitím vzťahu C0t1/2, kde C0 je genómové číslo, 

ktoré udáva molekulárnu koncentráciu párov báz v jednoreťazovej DNA na začiatku 

experimentu a t1/2 je čas v sekundách, ktorý je potrebný na 50 % reasociáciu DNA. Index 

diverzity C0t1/2 sa používa ako ukazovateľ druhovej diverzity a berie do úvahy množstvo 

a distribúciu genetickej informácie v spoločenstve. 

Na fungovanie celého ekosystému má podstatný vplyv rozmanitosť druhov. Niektoré 

teórie považujú vysokú mieru diverzity za podstatný faktor zodpovedný za správne 

fungovanie ekosystému. Iné zastávajú názor, že vlastnosti ekosystému závisia viac na 

funkčnej schopnosti jednotlivých druhov, ako na ich celkovom počte. Jedným z 

najdôležitejších aspektov správneho fungovania ekosystému je „stabilita“, definovaná ako 

schopnosť systému zabrániť akýmkoľvek zmenám v ekosystéme a schopnosť vrátiť 

systém do pôvodného stavu po jeho narušení, čo sa rovná odolnosti ekosystému. 

Schopnosť ekosystému odolávať meniacim sa podmienkam prostredia pozitívne koreluje s 

počtom druhov a rozmanitosť druhov je už len poistkou proti veľkým zmenám v ekosystéme. 

Neskôr sa táto teória potvrdila aj u pôdnych mikroorganizmov. Základom pre správne 

fungovanie ekosystému je skutočnosť, že rôzne druhy sú schopné plniť rovnakú funkciu, 

čím bránia zmenám vo fungovaní ekosystému. V divergentných systémoch môžu pri 

pôsobení stresu niektoré nadbytočné druhy vymiznúť bez straty funkcie systému, zatiaľ čo v 

menej rôznorodých ekosystémoch znížená druhová variabilita môže viesť až k strate jeho 

funkcie. 
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Pôda predstavuje najväčší rezervoár mikrobiálnej diverzity na Zemi, pričom najväčší 

význam majú pôdne mikroorganizmy (najmä baktérie a huby), ktoré sú v pôde najpočetnejšie. 

Molekulárne analýzy ukázali, že 1 g pôdy obsahuje viac ako 109 baktérií, čo je približne 10 

000 bakteriálnych druhov. 

Na diverzitu pôdnej bakteriocenózy vplýva viacero faktorov a procesov. Sú to 

prirodzené zmeny, ako napr. dostupnosť živín, pH, vlhkosti, typ pôdy, veľkosť pôdnych 

častíc, ale aj tzv. umelé zmeny, ako napr. poľnohospodárske zásahy, používanie pesticídov a 

rôzne druhy znečistenia. Pôdne baktérie majú genetickú a metabolickú výbavu, ktorá im 

umožňuje pomerne rýchlo reagovať a prispôsobovať sa zmenám prostredia. To však vedie k 

náhlej zmene štruktúry a funkcii bakteriálneho spoločenstva. 

Zloženie pôdneho bakteriálneho spoločenstva je rozmanité a variabilné. Najpočetnejšiu 

skupinu predstavujú zástupcovia fylogenetických kmeňov Firmicutes, Actinobacteria, 

Proteobacteria, Acidobacteria a Bacterioidetes. Zástupcovia fylogenetického kmeňa 

Proteobacteria triedy: Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- a Epsilonproteobacteria predstavujú 

morfologicky, fyziologicky a metabolicky rôznorodú skupinu baktérií. Ich hlavnou funkciou 

v pôde je účasť na kolobehu uhlíka, dusíka a síry. Zástupcovia Firmicutes a Actinobacteria sú 

G+ baktérie, ktoré degradujú organický materiál a podieľajú sa tak tiež na procesoch 

súvisiacich s kolobehom uhlíka.  

Mikroorganizmy výrazne ovplyvňujú aj fyzikálne vlastnosti pôdy predovšetkým 

produkciou extracelulárnych polysacharidov a iných látok, ktoré pomáhajú pri udržiavaní 

štruktúry pôdy, keďže fungujú ako stužujúce činidlá stabilizujúce pôdne agregáty. 

 

Prístupy používané na štúdium a detekciu bakteriálnej diverzity 

Predpokladá sa, že zo všetkých taxónov mikroorganizmov žijúcich na Zemi bola 

doteraz identifikovaná a taxonomicky zatriedená len ich nepatrná časť, pričom veľká časť 

„neznámych druhov“ sa vyskytuje najmä v pôde. Výskumy rôznych vzoriek ukázali, že len 

0,01 – 1% z mikroorganizmov viditeľných pod mikroskopom je schopných tvoriť kolónie na 

Petriho miskách a rásť v podmienkach in vitro. To znamená, že väčšina mikroorganizmov 

zostáva „nekultivovaných“ klasickými a štandardne používanými laboratórnymi metódami. 

Tento paradox, známy tiež ako tzv. „najväčšia anomália počtu kultivovateľných buniek“ a je 

jedným z najväčších nevyriešených problémov v mikrobiológii. „Nekultivovateľnosť“ je 

možné charakterizovať ako viacvýznamovú vlastnosť, ktorá zahŕňa: 

a) mikroorganizmy, pre ktoré doteraz neboli vytvorené špecifické rastové 

podmienky (živiny, teplota, aerácia atď.),  
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b) pomaly rastúce mikroorganizmy, ktoré sa nedokážu presadiť v kompetícii s 

rýchlo rastúcimi mikroorganizmami,  

c) mikroorganizmy oslabené stresujúcimi podmienkami vytvorenými kultiváciou in 

vitro. 

 

Pretože väčšina baktérií a archaeí neboli doteraz kultivované, rozmanitosť komplexných 

bakteriálnych komunít bola značne skreslená. Okrem toho, zostávali prehliadnuté aj 

organizmy, ktoré mali alebo mohli mať kľúčový význam pre ekosystém, ako aj rôzne doteraz 

nekultivované patogény rastlín a zvierat. Naše doterajšie poznatky neumožňujú vytvoriť 

prirodzené podmienky pre rast všetkých mikroorganizmov, pretože bežne používané 

komerčné kultivačné média nie sú schopné simulovať endogénne biotické a abiotické 

podmienky. To znamená, že doterajšie poznatky o bakteriálnej diverzite a vlastnostiach 

jednotlivých baktérií predstavujú iba veľmi malú časť a mnoho zostáva nepoznaného. 

V posledných desaťročiach boli vyvinuté viaceré techniky na identifikáciu, klasifikáciu 

nových pôdnych baktérií a na zistenie ich diverzity. Tieto techniky je možné rozdeliť na:  

 

1. Biochemické 

a) kvantitatívne hodnotenie rastu na  kultivačnom médiu, 

b) fyziologické profilovanie spoločenstva (CLPP), 

c) stanovenie metylesterov mastných kyselín (FAME) 

2. Molekulárno-biologické 

 

Väčšina z molekulárno-biologických metód je založená na analýze ribozomálnych 

génov RNA (rRNA). Komplexný genóm označuje hranice diverzity z hľadiska genetickej 

informácie a poskytuje tiež informáciu o celkovej taxonomickej a funkčnej variabilite 

spoločenstva. Preto sa čoraz intenzívnejšie využívajú molekulárne techniky pri zisťovaní 

diverzity pôdnych mikroorganizmov. Štúdium fragmentov DNA známych génov alebo 

nekódujúcich úsekov fragmentačnou analýzou alebo sekvenovaním pomocou fluorescenčne 

značených prób, resp. dideoxynukleotidov na automatických sekvenátoroch DNA znamená 

novú dimenziu pri charakterizovaní a štúdiu pôdnych mikroorganizmov, ktoré nie je možné 

kultivovať. Izoláciou celkovej DNA z pôdnej vzorky je možné zachytiť 50 – 80 % pôdnych 

baktérií. Na základe týchto techník sa dajú analyzovať funkčné gény, ich aktivita a tiež 

pochopiť vzájomný vzťah štrukturálnej a funkčnej diverzity v pôdnom mikrobiálnom 

spoločenstve. 
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Študovanie a monitorovanie mikrobiálnych spoločenstiev umožňuje lepšie pochopiť 

funkcie a procesy prebiehajúce v ekosystéme. Na štúdium bakteriálnej diverzity sa používajú 

prístupy závislé a nezávislé na ich kultivácii, pričom najreálnejší obraz o štruktúre a 

vlastnostiach bakteriálnej diverzity poskytuje kombinácia obidvoch prístupov. 

 

a) Prístupy závislé na kultivácii – umožňujú kultiváciu a štúdium mikroorganizmu 

in vitro, jeho identifikáciu a zistenie jeho funkcií (detailná informácia o metabolizme). Tieto 

metódy poskytujú najmä kvalitatívne údaje a špecifické informácie o biodiverzite ako aj o 

zložitých procesoch v celom bakteriálnom spoločenstve. Dodávajú živé baktérie a nie len 

„molekulárne“ kmene. 

Tradičné metódy detekcie a identifikácie mikroorganizmov v reálnych vzorkách sú 

založené na kultivácii a izolácii kolónií a následnej fenotypovej alebo PCR charakterizácii s 

využitím špecifických primerov. Pôvodná vzorka sa kultivuje na selektívnom médiu, ktoré je 

svojím zložením podobné životným podmienkam prostredia, z ktorého sú príslušné 

mikroorganizmy izolované. V laboratóriu sa mikroorganizmy kultivujú na sterilných živných 

médiách, ktorých zloženie musí vyhovovať všetkým požiadavkám daného mikroorganizmu 

na výživu.  

Podľa pôvodu a zloženia sú živné média prirodzené, polosyntetické a syntetické. Z 

hľadiska rastu mikroorganizmov sú živné média univerzálne, selektívne a selektívno- 

diagnostické. Veľmi dôležitý je aj spôsob kultivácie, čo závisí od použitej pôdy, podmienok a 

cieľa kultivácie. Podľa toho poznáme kultiváciu stacionárnu, submerznú a kontinuálnu. 

Veľkou nevýhodou klasických metód však je, že neposkytujú vhodné rastové podmienky pre 

viac ako 99 % pôdnych baktérií, a preto izolované baktérie predstavujú len malú časť z 

celkovej bakteriálnej diverzity v pôde. Preto boli vyvinuté nové kultivačné stratégie, ktoré sa 

snažia čo najviac zohľadniť a napodobniť prirodzené podmienky pre rast jednotlivých 

baktérií.  

Nové kultivačné prístupy zahŕňajú predovšetkým modifikáciu kultivačného média, 

modifikácie a zmeny rastových podmienok, hromadnú kultiváciu a ko-kultiváciu, simuláciu 

prirodzených podmienok použitím difúznej komory alebo použitie „transwell®“ kultivačných 

platní s membránami. 

Modifikácia kultivačného média. Na kultivovateľnosť baktérií majú vplyv zmeny 

zloženia kultivačného média, prídavky rôznych špecifických látok a ich vhodná koncentrácia. 

Kvalita zdrojov uhlíka je určujúcim faktorom efektívnej kultivácie. Na médiách 

obsahujúcich rôzne zdroje uhlíka a komplexných zlúčenín vyrastie viac odlišných druhov. Pre 
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úspešnú izoláciu niektorých doteraz nekultivovaných bakteriálnych kmeňov patriacich 

k fylogenetickým kmeňom Actinobacteria, Verrucomicrobia, Proteobacteria a Acidobacteria 

je potrebné použiť chudobné médiá s nízkou koncentráciou živín. 

Vysoko selektívne média, tzv. SMART (selective medium-design algorithm restricted 

by two constraints) predstavujú novú možnosť kultivácie baktérií, ktoré využívajú dve 

selekčné podmienky (napr. zdroj uhlíka a antimikrobiálnu látku). Tieto médiá sa úspešne 

používajú na izoláciu Burkholderia glumae, Pectobacterium carotovorum alebo Xanthomonas 

campestris. 

Na kultiváciu a izoláciu doteraz nekultivovaných pôdnych baktérií a aktinomycét sa 

často používa tzv. „soil extract agar medium“ – médium pripravené z pôdneho extraktu. Počas 

zhoršených životných podmienok (nedostatok potravy) vznikajú dormantné formy baktérií, 

ako napr. spóry alebo cysty. Pridaním signálnych molekúl a humínových kyslelín do média 

sa tieto dormantné formy menia na formy rastúce a tak sa zvýši percento kultivovateľnosti 

pôdnych baktérií. 

Ďalší spôsob je kultivácia na gelánovej gume, ktorá, môže zefektívniť izoláciu a 

kultiváciu niektorých bakteriálnych druhov, ktoré nie je možné kultivovať na agarovom 

médiu. Gelánová guma môže posilniť rast baktérií, ktoré boli inhibované agarom a na tomto 

médiu vyrastie 10-krát viac kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ) ako na bežnom agarovom 

médiu. 

Modifikácia rastových podmienok. Metabolická aktivita baktérií modifikuje zloženie 

kultivačného média, kedy je potrebné prispôsobiť viacero faktorov, ako napr. rastové 

podmienky, inkubačná doba, veľkosť inokula, pH, teplota a pomer O2/CO2. Zvýšená 

inkubačná doba je napr. jedným z najdôležitejších faktorov pre kultiváciu pomaly rastúcich 

baktérií. Týmto spôsobom boli získané nové bakteriálne kmene z fylogenetických kmeňov 

Actinobacteria, Acidobacteria, Chloroflexus, Gemmatimonadetes, Planctomycetes a 

Verrucomicrobia. 

Pôdne baktérie žijú v najrôznejších mikroprostrediach s rôznou dostupnosťou kyslíka, 

v hypoxických alebo anoxických podmienkach, preto aj správne zabezpečenie týchto 

podmienok vplýva na kultiváciu. Mnohé autotrofy vyžadujú zvýšenú koncentráciu CO2. Nové 

anaeróbne baktérie z radu Verrucomicrobiales boli úspešne izolované napr. z anoxickej 

ryžovej pôdy použitím bezkyslíkatého média. Viacero fakultatívne anaeróbnych a 

mikroaerofilných baktérií fixujúcich dusík sa podarilo izolovať zas na médiách s gradientom 

kyslíka. 

https://lpsn.dsmz.de/phylum/gemmatimonadota
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Správna úprava kultivačných podmienok značne závisí od reálnych podmienok v 

pôde, z ktorej baktérie pochádzajú. Mnohé pôdne baktérie rastú lepšie pri teplote 20 – 25 °C, 

ako pri teplote 30 °C. Vzorky pochádzajúce z chladnejších oblastí, napr. sediment 

permafrostu, si vyžadujú ešte nižšiu kultivačnú teplotu. Najbežnejšie používané komerčné 

médiá majú neutrálne pH, avšak mnohé druhy, napr. Acidobacteria, pochádzajú z pôd s 

kyslým pH, preto je potrebné pH média upraviť. 

Hromadná kultivácia a ko-kultivácia. V laboratórnych podmienkach vyrastú na 

kultivačných médiách len bežné dominantné druhy, ktoré potlačia ťažko kultivovateľné 

druhy. V prirodzenom prostredí sú baktérie prepojené úzkymi vzťahmi s inými druhmi a ich 

vzájomné interakcie môžu predstavovať súťaženie o zdroje živín alebo spoluprácu pri ich 

získavaní. V bakteriálnom svete je dobre známa medzidruhová symbióza založená na výmene 

živín – syntrofia. Niektoré doteraz nekultivované baktérie sú schopné rásť na Petriho miskách 

len v prítomnosti iných kultivovateľných druhov izolovaných z rovnakého prostredia. 

Typickým príkladom sú biofilmy alebo mnohobunkové útvary, v ktorých mikroorganizmy 

navzájom komunikujú pomocou signálnych molekúl. Hromadná kultivácia využíva na 

kultiváciu nových druhov mix baktérií, zatiaľ čo ko-kultivácia predstavuje použitie pomocnej 

(helper) baktérie alebo iného mikroorganizmu, ktorý produkuje esenciálne rastové faktory 

dôležité pre kultiváciu napr. ťažko kultivovateľných baktérií. Napr. pre získanie 

intracelulárnych baktérií boli použité v úlohe pomocného organizmu voľne žijúce améby 

alebo bola použitá ko-kultivácia baktérií s hubou, pričom sekréty huby predstavovali zdroj 

živín pre baktérie. 

Metóda difúznej komory je založená na simulácii prirodzených podmienok 

mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí. Difúzna komora je zložená zo sterilného 

oceľového kruhu a dvoch semipermeabilných membrán o veľkosti pórov 0,03, resp. 0,2 µm. 

Médium inokulované bakteriálnou suspenziou z danej vzorky pôdy je vložené do oceľového 

kruhu a z oboch strán prikryté membránami, ktoré oddeľujú médium od prostredia (substrátu) 

a zároveň zabraňujú kontaminácii média. Membrány sú priepustné pre rôzne dôležité 

molekuly, napr. pre živiny, rastové faktory, signálne molekuly, malé vírusy a zároveň 

umožňujú odstraňovať produkty metabolizmu z kultivačného média (Obr. 55).  
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Obrázok 55. Schéma difúznej komory (orig. P. Ferianc)  

 

 

Takto pripravená komora sa môže vrátiť na pôvodné miesto odberu alebo sa umiestni 

do akvária, kde prebieha kultivácia pri laboratórnych podmienkach. Kolónie 

mikroorganizmov rastú vo vnútri komory počas inkubácie, ktorá trvá cca 1 mesiac. 

Podobnou metódou, ktorá simuluje prirodzené podmienky, je tzv. „soil substrate 

membrane system“. Obsahuje podpornú polykarbonatovú membránu a pôdny extrakt ako 

substrát. Po opakovanej kultivácii in situ v difúznej komore alebo membránovom systéme sa 

baktérie dokážu akoby „domestifikovať“ a adaptovať na rast v podmienkach in vitro na 

Petriho miskách. 

Použitie „transwell“ platní s membránou spočíva v roztere suspenzie bakteriálnych 

buniek pripravenej z testovanej pôdnej vzorky po povrchu polykarbonátovej membrány s 

veľkosťou pórov 0,4 μm umiestnenej na povrch príslušného agarového média v Petriho 

miske. Po vysušení inokulovanej suspenzie buniek je polykarbonátová membrána umiestnená 

na povrch testovanej pôdnej vzorky v novej Petriho miske, čím sa zabezpečí difúzia látok z 

pôdy potrebných pre rast baktérií na povrchu membrány. 

Na kultiváciu a zistenie pôdnej diverzity je možné použiť aj bakteriologický filter s 

odtlačkom pôdnej vzorky, ktorý vznikol umiestnením bakteriologického filtra priamo na 

povrch pôdnej vzorky a jeho následným preložením na sterilnú mikrobiologickú pôdu v 
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Petriho miske pripravenú s prídavkom výluhu z tej istej pôdnej vzorky a kultiváciou počas 

jedného mesiaca. 

Ďalšou technikou sú izolácie jednej bunky, napr. použitím mikromanipulátora, 

optickej „pinzety“ a „laserového mikroseparátora“, vysoko výkonného mikrobioreaktora 

alebo zapuzdrenia buniek spojené s prietokovou cytometriou. Tieto techniky sú používané 

zriedkavejšie, pretože sú finančne nákladnejšie a vyžadujú špeciálne technické vybavenie. 

 

b) Prístupy nezávislé na kultivácii – nevyžadujú izoláciu a kultiváciu 

mikroorganizmov. K tomu prispel rozvoj molekulárnej fylogenetiky, ktorý umožňuje 

komplexné štúdium, aj bez nutnosti ich kultivácie. V rôznych prirodzených prostrediach sa 

okrem marginálnej kultivovateľnej frakcie mikroorganizmov vyskytuje aj jej väčšinová 

frakcia zastúpená druhmi, ktoré sa doteraz buď nepodarilo kultivovať alebo sa vyskytujú v 

stave, v ktorom prežívajú (prežívajúce, ale nekultivovateľné VNC – viable but not 

cultivable), ale nie sú schopné sa rozmnožovať a teda ani kultivovať. Detekcia takýchto 

organizmov vyžaduje použitie molekulárno-biologických metód založených na priamej 

extrakcii a analýze komplexnej DNA z prostredia alebo sú na detekciu využívané špecifické 

chemické komponenty alebo značené próby. Metódami nezávislými na kultivácii je možné 

určiť diverzitu mikroorganizmov v ich prirodzenom prostredí a sledovať vývoj mikrobiálnych 

spoločenstiev. Nevýhodou na kultivácii nezávislých prístupov je, že nezohľadňujú rozdielnu 

aktivitu buniek a nie je možné odvodiť fyziologické vlastnosti jednotlivých mikroorganizmov. 

Molekulárno-biologické a biochemické metódy. Techniky genetického profilovania 

(fingerprint) založené na metódach PCR (polymerase chain reaction = polymerázová 

reťazová reakcia) poskytujú profil genetickej diverzity mikrobiálneho spoločenstva na 

základe fyzickej separácie nukleových kyselín jednotlivých druhov, t. j. poskytujú informácie 

o zložení spoločenstva. PCR je metóda amplifikujúca sekvenciu DNA alebo RNA pomocou 

použitia špecifických primerov, ktorej výsledkom je produkt určitej dĺžky separovateľný 

elektroforézou. Všeobecný postup zahŕňa izoláciu nukleovej kyseliny, amplifikáciu génov 

kódujúcich ribozomálne podjednotky 16S rRNA (16S rDNA) (u baktérií) a napokon analýzu 

produktov PCR konkrétnou metódou. 

V súčasnej dobe existuje množstvo fingerprint techník, ktoré poskytujú informácie o 

zložení prírodných mikrobiálnych spoločenstiev. Medzi často používané techniky patria: 

• určenie guanín-cytozín párov (G+C), 

• qRT-PCR (quantitative real-time PCR – kvantitatívna PCR v reálnom čase), 
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• FISH (fluorescent in situ hybridization – fluorescenčná hybridizácia in situ),  

• AFLP (amplified fragment length polymorphism – polymorfizmus dĺžky 

amplifikovaných fragmentov),  

• RAPD (random amplified polymorphic DNA – náhodne amplifikovaná 

polymorfná DNA),  

• T-RFLP (terminal-restriction fragment length polymorphism – terminálny 

polymorfizmus dĺžky restrikčných fragmentov),  

• SSCP (single strand conformational polymorphism – jednovláknový 

konformačný polymorfizmus),  

• ARISA/RISA (automated/ribosomal intergenic spacer analysis – analýza 

ribozomálneho medzigénového priestoru),  

• ARDRA (amplified ribosomal DNA restriction analysis – reštrikčná analýza 

amplifikovanej rRNA (rDNA),  

• DGGE (denaturing gradient gel electrophoresis – denaturovaná gradientová 

gélová elektroforéza),  

• TGGE a TTGE,  

• CDGE (constant denaturant gel electrophoresis – gélová elektroforéza pri 

konštantnej koncetrácii denaturantu),  

• DNA čipy (microarrays),  

• PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis – polyakrylamidová gélová 

elektroforéza). 

 

Metagenomika je jedna z najnovších vedeckých oblastí študujúca úroveň genetickej 

diverzity v spoločenstvách, ktorej základom je skúmanie metagenómu. Genóm predstavuje 

súbor všetkých génov a genetických informácií jedného organizmu. Metagenóm predstavuje 

súbor všetkých genómov, teda všetkých genetických informácií celého spoločenstva. 

Metagenomika sa zaoberá analýzou príbuzných, ale nie úplne identických genómov, za 

použitia genetických a molekulárnych techník. Metagenomické štúdie umožňujú získať 

informácie a porozumieť dynamike mikrobiálneho spoločenstva, vzájomným interakciám, 

distribúcii informácií a funkcií v rámci celej komunity, horizontálnom prenose génov a 

získavaní nových biomolekúl. 

Metagenomická analýza zahŕňa izoláciu celkovej DNA zo vzorky životného prostredia 

(pôda, voda, sedimenty) alebo z ľudského tela (tráviaci trakt, ústna dutina), klonovanie 
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fragmentov DNA do vhodného vektora, následnú transformáciu klonov do hostiteľskej 

baktérie (súbor transformantov je definovaný ako metagenomická knižnica), a posledným 

krokom je skríning transformantov alebo knižníc (Obr. 56). Na skríning klonov sa používajú 

dva rôzne metagenomické prístupy: funkčný skríning – založený na metabolickej aktivite 

klonov alebo sekvenčný skríning – vychádzajúci z nukleotidových sekvencií. 

Metagenomika využíva veľké množstvo rozličných techník a metód, či už molekulárno-

biológických, biochemických alebo aj bioinformatických. Sekvenačné techniky sú dôležitým 

nástrojom nielen metagenomiky, ale aj väčšiny analýz nukleových kyselín. Slúžia pri 

identifikácii nových bakteriálnych druhov, génov, proteínov, celých genómov alebo 

akýchkoľvek fragmentov DNA či RNA. Dokážu odhaliť primárnu sekvenciu – poradie 

nukleotídov a pomocou databáz obsahujúcich množstvo sekvenčných údajov je možné tieto 

sekvencie porovnávať. 

 

 

 

Obrázok 56. Priebeh metagenomickej analýzy a tvorba metagenomických knižníc  

(orig. P. Ferianc). 

 

Na rozdiel od klasického Sangerovho sekvenovania sa v metagenomike používajú 

techniky NGS (next-generation sequencing), tzv. sekvenovanie druhej (ďalšej) generácie, 
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ktoré sú omnoho rýchlejšie, výkonnejšie a dokonca lacnejšie vzhľadom na množstvo údajov. 

Veľký prínos predstavuje pyrosekvenovanie (tzv. 454 pyrosekvenovanie). 

Informácie o zložení mikrobiálneho spoločenstva poskytujú okrem molekulárno-

biologických techník aj niektoré biochemické metódy, ako napr. FAME (fatty acid methyl 

ester – analýza metylovaných esterov mastných kyselín) a PLFA (phospholipids fatty acid – 

analýza fosfolipidov mastných kyselín). 

 

 

Distribúcia a diverzita baktérií v pôdach znečistených ťažkými kovmi – príklad 

lokalita Sereď 

Pôdne baktérie majú genetickú a metabolickú výbavu, ktorá im umožňuje pomerne 

rýchlo reagovať a prispôsobovať sa zmenám prostredia, vďaka čomu môžu prežívať nielen v 

pôdach s vhodnými podmienkami pre rast, ale aj v extrémnych podmienkach. Diverzitu 

baktérií v pôde ovplyvňujú okrem prirodzených vplyvov aj rôzne druhy znečistenia, napr. 

antibiotiká a ťažké kovy. Kontaminácia kovmi sa bežne vyskytuje v pôde, sedimentoch alebo 

vode. Kontaminácia pôdy ťažkými kovmi pochádza z dvoch hlavných zdrojov: 

 

a)   prírodný – predstavuje ťažké kovy, ktoré pochádzajú z materskej horniny; 

b) antropogénny – predstavuje ťažké kovy pochádzajúce z baní a hút, agrochemikálií, 

hnojív, pesticídov, organických a minerálnych odpadov, živočíšnych výkalov, odpadových 

vôd a odpadu z rôznych priemyselných činností. 

 

Ťažké kovy sú chemicky definované podľa hustoty ako prvky, ktoré majú kovové 

vlastnosti a hustotu nad 5 g/cm3. Termín „ťažké kovy“ (chápaný ako synonymum toxické 

kovy) sa však väčšinou používa na označenie rôznorodej skupiny kovov a polokovov 

spájaných s kontamináciou a vyznačujúcich sa ekotoxicitou alebo toxicitou pre človeka. Táto 

definícia však nie je presná a často indikuje mylný predpoklad, že všetky ťažké kovy sú vždy 

vysoko toxické a nebezpečné, čo nie je pravda. Ide skôr o dlhodobo zaužívanú, ale 

modifikovanú definíciu nekonzistentnej skupiny s niektorými podobnými vlastnosťami – 

toxicitou. Z tohto dôvodu možno do tejto skupiny zaradiť aj polokovy selén (Se) a arzén (As), 

ktoré sa často nachádzajú v prostredí spolu s kovmi. Fyzikálne vlastnosti majú podobné 

kovom, ale chemicky sa správajú ako nekovy. 

Najväčším problémom znečistenia prostredia ťažkými kovmi je skutočnosť, že sa 

nedajú biologicky rozložiť a preto zotrvávajú v prostredí veľmi dlhú dobu. Môžu byť však 
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transformované viacerými cestami, napr. sorpciou, metyláciou, tvorbou komplexov alebo 

zmenou valenčných stavov. Tieto transformácie vplývajú na mobilitu a biologickú dostupnosť 

kovov. Pohyb ťažkých kovov do biosféry v dôsledku ľudskej činnosti predstavuje dôležitý 

negatívny krok v procese geochemických cyklov týchto kovov. 

Škodlivý účinok ťažkých kovov na živé systémy spočíva v ich schopnosti vymeniť 

funkčný kov alebo inú molekulu, čím dôjde ku konformačnej modifikácii, denaturácií alebo 

inaktivácii enzýmov alebo k poškodeniu štruktúry DNA, k narušeniu bunkovej alebo 

organelovej integrity a narušeniu homeostázy. Takéto toxické ióny predstavujú zdravotné 

riziko pre ľudí, ale aj ostatné živé organizmy. Vysoké koncentrácie ťažkých kovov, aj 

esenciálnych negatívne ovplyvňujú biodiverzitu organizmov, vlastnosti celého ekosystému a 

následne môžu negatívne ovplyvniť kvalitu a úrodnosť pôdy a cez potravný reťazec aj ľudské 

zdravie. 

Dlhodobé pretrvávanie a pôsobenie ťažkých kovov v pôde ovplyvňuje jej prirodzené 

mikrobiocenózy v dôsledku výrazných zmien v ich štruktúre, diverzite a funkciách. Vplyv 

vysokých koncentrácií ťažkých kovov na baktérie sa prejavuje napr. poklesom biomasy a 

respiračnej aktivity, zníženým rozkladom organických látok, menej efektívnym kolobehom 

živín, zníženou fixáciou dusíka, zníženou enzýmovou syntézou alebo zmenou aktivity 

enzýmov. 

Vplyvom ťažkých kovov nedochádza však len k poklesu biomasy, ale aj k zmenám a 

poklesu bakteriálnej diverzity, kedy sa zníži počet citlivých baktérií a zloženie spoločenstva 

sa posunie k druhom tolerantným a rezistentným voči ťažkým kovom. Pri dlhodobom 

pôsobení kontaminácie sa uplatní genetická a evolučná výhoda a dominovať budú baktérie 

rezistentné proti kovom. Vplyv ťažkých kovov sa prejavuje vyšším výskytom zástupcov 

Proteobacteria, a následne poklesom zástupcov Acidobacteria a Actinobacteria. Okrem toho, 

zatiaľ čo kadmium, nikel a meď spôsobujú pokles počtu druhov Actinobacteria a Azotobacter 

spp., počty oligotrofných baktérií a mikroskopických vláknitých húb narastajú. V pôde 

znečistenej rôznymi ťažkými kovmi boli identifikovaní zástupcovia fylogenetických kmeňov 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Chlamydiae, Fibrobacteres, Firmicutes a Proteobacteria Alpha, 

Beta-, Gamma-, Deltaproteobacteria, zástupcovia rodov Bacillus, Arthrobacter, 

Corynebacterium, Pseudomonas, Alcaligenes, Ralstonia, Burkholderia, Polyangium, 

Sphingomonas, Variovorax, Hafnia, ale aj relatívne veľa bakteriálnych zástupcov s 

rezistenciou voči týmto kovom. Je to napr. druh Bacillus megaterium MB1 redukujúci ortuť, 

druh Rhodospirillum rubrum, ktorý akumuluje kadmium. Druhy Duganella violaceinigra, 

Lysobacter koreensis a Bacillus panaciterrae sú špecifické v prostredí znečistenom HgCl2. 
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Voči kadmiu sú tiež rezistentné druhy Alcaligenes xylosoxidans, Comamonas testosteroni, 

Klebsiella planticola, Pseudomonas fluorescens, Serratia liquefaciens, Ochrobactrum spp. a 

Ralstonia pickettii. Druhy Sphingomonas spp. sú charakteristické vysokou mierou rezistencie 

voči zinku, Aeromonas spp. a Pseudomonas spp. zas voči medi. Druh Geobacter daltonii sp. 

nov. je schopný redukovať železo a urán. Významnú zložku ekosystémov, ktoré sú 

znečistené ťažkými kovmi, tvoria aj zástupcovia fylogenetických kmeňov Acidobacteria, 

Verrucomicrobia, Chloroflexi, Planctomycetes a Gemmatimonadetes, pričom sa predpokladá, 

že medzi Acidobacteria patrí v priemere 20 % z celkového počtu pôdnych baktérií. 

U viacerých z týchto baktérií boli detailnejšie študované systémy zabezpečujúce 

rezistenciu voči ťažkým kovom. K najznámejším mechanizmom rezistencie voči ťažkým 

kovom patrí priestupnosť bariér, intra- a extra-bunková sekvestrácia, efluxné pumpy, 

enzymatická detoxifikácia a redukcia. Medzi najpreštudovanejšie operóny zabezpečujúce 

rezistenciu voči ťažkým kovom u G- baktérií patria operóny czc (rezistencia voči kobaltu, 

zinku a kadmiu) a cnr (rezistencia voči kobaltu a niklu) z Cupriavidus metallidurans CH34, 

systémy ncc (rezistencia voči niklu, kobaltu a kadmiu) a nre (rezistencia voči niklu) z 

Achromobacter xylosoxidans a operón czn (rezistencia voči kadmiu, zinku a niklu) z 

Helicobacter pylori. K najpreštudovanejším operónom u G+ baktérií patrí operón cad 

(rezistencia voči kadmiu) najdený u zástupcov rodov Bacillus a Staphylococcus. Tak u G+ ako 

aj G- baktérií bol charakterizovaný operón ars (rezistencia voči arzénu) z Escherichia coli a 

kmeňov Staphylococcus a system mer (rezistencia voči ortuti) z Escherichiacoli a populácie 

Bacillus. Známy je aj lokus smt z cyanobaktérie Synechococcus PCC 7942 s rezisteciou voči 

zinku a kadmiu. 

 

Štruktúra a diverzita bakteriocenózy v antropogénnej pôde kontaminovanej 

niklom (metagenomický prístup) 

Jedným z príkladov ekosystému kontaminovaného ťažkými kovmi na Slovensku je 

poľnohospodárska pôda neďaleko Serede, v bezprostrednej blízkosti ktorej sa nachádza 

skládka odpadu (lúženca) zo spracovania niklovej rudy s vysokou koncentráciou niklu (11 

269 mg/kg), chrómu (21 130 mg/kg) a kobaltu (1 212 mg/kg).  

Vplyvom prírodných podmienok sa kontaminácia rozšírila do poľnohospodárskej pôdy 

a podzemných vôd. Pôda v blízkosti haldy obsahovala vysokú koncentráciu niklu (2 109 

mg/kg), mierne zvýšené koncentrácie kobaltu (355 mg/kg) a zinku (177 mg/kg), nízku 

koncentráciu železa (35,75 mg/kg) a netoxické koncentrácie medi (32,2 mg/kg) a kadmia 

(menej ako 0,25 mg/kg). Prevládajúcim pôdnym typom tu je černozem, ktorá sa vyvinula z 
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uhličitanových fluviálnych sedimentov s dostatočným množstvom základných katiónov (Mg 

1,52 – 2,51 % a Ca 3,84 – 7,2 %) ako aj vysoko kvalitného organického materiálu. Hodnoty 

pH pôdneho prostredia (pH 7,4) sa blížia optimálnej hodnote. Aj napriek priaznivým 

charakteristikám pôdy, na základe ktorých sa nepredpokladá vysoká prístupnosť ťažkých 

kovov pre pôdnu biotu, však možno očakávať predovšetkým škodlivý vplyv niklu na 

mikroorganizmy. Nikel je jedným z najrozšírenejších kovov v zemskej kôre. V stopových 

množstvách je nevyhnutný pre viaceré metabolické procesy, ale vo vysokých koncentráciách 

môže spôsobiť bunkám oxidačný stres. Dlhodobá kontaminácia pôdy niklom spôsobuje 

selektívny tlak na mikroorganizmy a tie sú následne nútené odpovedať na prítomnosť tohto 

kovu v prostredí dominantným zastúpením baktérií, ktoré sú voči niklu rezistentné. 

 

Mikrobiálne spoločenstvo v poľnohospodárskej pôde a v skládke odpadu 

Štruktúra mikrobioty v poľnohospodárskej pôde a halde odpadu bola podobná, 

reprezentovaná zástupcami dvoch značne nevyrovnaných domén, Bacteria a Archaea. V 

obidvoch prostrediach evidentne prevládala doména Bacteria (99,97 % v poľnohospodárskej 

pôde, resp. 99,98 % v skládke) nad doménou Archaea, ktorá predstavovala len nepatrnú časť 

(0,03 %, resp. 0,02 %) z celkovej bakteriocenózy. Okrem toho sa tieto dve ríše domény 

nápadne líšili svojim zložením. Doménu Bacteria reprezentovalo 64, resp. 57 kmeňov, k ríši 

doméne Archaea boli v obidvoch prostrediach zatriedené len dva známe fylogenetické kmene 

(Euryarcheota a Crenarchaeota) a jeden neklasifikovaný kmeň. Spoločenstvá archaeí v týchto 

dvoch prostrediach sa však líšili najmä abundanciou kmeňov. V obidvoch prostrediach 

dominoval fylogenetický kmeň Euryarcheota nasledovaný fylogenetickým kmeňom 

Crenarchaeota a zástupcami neklasifikovaných kmeňov, vyššia abundancia sekvencií 

všetkých taxónov bola nájdená v poľnohospodárskej pôde s nižším obsahom niklu v 

porovnaní so skládkou odpadu (Obr. 57, 58). 

V doméne Bacteria bolo identifikovaných 50 (49 z poľnohospodárskej pôdy a 47 zo 

skládky odpadu) bakteriálnych taxónov a 15 (15, resp. 10) neklasifikovaných, ktoré neboli 

priradené k žiadnemu známemu taxónu. Na druhej strane, len 8 bakteriálnych kmeňov (6 z 

poľnohospodárskej pôdy a 8 zo skládky odpadu) dosiahlo abundanciu rovnú alebo vyššiu ako 

1 % (Obr. 58 a, Tab. 14). Vyššiu abundaciou ako 1 % dosiahol v obidvoch vzorkách ešte rad 

Nitrospirales a vo vzorke skládky odpadu aj trieda Deinococci. Vzorky sa výrazne líšili 

abundanciou kmeňov. V poľnohospodárskej pôde k najzastúpenejším fylogenetickým 

kmeňom patrili Proteobacteria (43,3 %), Acidobacteria (30,1 %), Bacteroidetes (9,4 %) a 

Gemmatimonadetes (5,2 %), v skládke odpadu dominovali fylogenetické kmene 
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Actinobacteria (49.0 %), Proteobacteria (19.0 %), Gemmatimonadetes (10.0 %) a 

Acidobacteria (5.0 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 57. Abundancia sekvencií kmeňov zatriedených do domény Archaea vo vzorkách 

poľnohospodárskej pôdy a skládky odpadu znečistených niklom (orig. P. Ferianc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 58. Abundancia sekvencií kmeňov zatriedených do domény Bacteria (a) a tried z kmeňa 

Proteobacteria (b) vo vzorkách poľnohospodárdkej pôdy a skládky odpadu znečistených niklom. 

Kmene s výskytom nižším ako 1% z klasifikovaných sekvencií sú sumarizované v skupine „iné“ 

 (orig. P. Ferianc) 
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Podobne aj abundancia jednotlivých tried proteobaktérií bola vo  vzorkách rozdielna. V 

poľnohospodárskej pôde jednoznačne prevládali zástupcovia Betaproteobacteria (46,1 %), v 

skládke odpadu predstavovali dominantné postavenie zástupcovia Alphaproteobacteria (49,2 

%) (Obr. 58 b). Na druhej strane bola v obidvoch vzorkách veľmi nízka abundancia (0,52 %) 

fylogenetického kmeňa Firmicutes.  

 

Rozdiely v štruktúre bakteriocenóz v poľnohospodárskej pôde a v skládke odpadu 

Bakteriálne spoločenstvo poľnohospodárskej pôdy bolo zastúpené 619 rodmi, skládka 

odpadu 529. Len tri rody, Kaistobacter, Sphingomonas a Methylibium, s abundanciou vyššou 

ako 1 % boli najdené v obidvoch vzorkách. Rody Kaistobacter a Sphingomonas patria do 

čeľade Sphingomonadaceae z triedy Alphaproteobacteria, rod Methylibium patrí do čeľade 

Comamonadaceae z triedy Betaproteobacteria. 

 

 

Tabuľka 14. Výskyt bakteriálnych taxónov vo vzorkách poľnohospodárskej pôdy a skládky 

odpadu kontaminovaných niklom 

 

Fylogenetický kmeň 
Vzorky pôdy 

Pole Skládka 
Ra Ab (%) Ra Ab (%) 

Proteobacteria 87 038 43.3 32 816 19.0 
Acidobacteria 60 465 30.1 8 263 5.0 
Bacteroidetes 18 821 9.4 3 530 2.0 
Gemmatimonadetes 10 372 5.2 16 406 10.0 
Planctomycetes 7 626 3.8 3 955 2.0 
Actinobacteria 3 522 1.7 83 681 49.0 
o-Nitrospirales 3 340 1.7 4 166 2.0 
Verrucomicrobia 1 613 0.80 252 0.10 
OP3 1 064 0.53 12 0.007 
Firmicutes 1 050 0.52 1 961 1.0 
Chloroflexi 1 014 0.5 3 201 2.0 
Armatimonadetes 702 0.35 610 0.40 
Elusimicrobia 616 0.31 15 0.009 
GN02 422 0.21 13 0.008 
c-PRR-12 384 0.19 3 0.002 
OP11 316 0.16 82 0.05 
Fibrobacteres 284 0.14 108 0.06 
Cyanobacteria 270 0.13 453 0.30 
s-Unknown 244 0.12 - - 
TM7 232 0.12 808 0.50 
Chlorobi 182 0.09 103 0.06 
WS2 170 0.08 73 0.04 
OD1 145 0.07 46 0.03 
BRC1 140 0.07 359 0.20 
AD3 128 0.06 59 0.03 
Spirochaetes 90 0.04 12 0.007 
OP9 76 0.04 63 0.04 
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o-Deferribacterales 75 0.04 18 0.01 
SAR406 68 0.03 39 0.02 
NC10 65 0.03 30 0.02 
o-Synergistales 62 0.03 23 0.01 
Chlamydiae 54 0.03 25 0.01 
s-Unknown 50 0.02 - - 
s-Unknown 43 0.02 - - 
Tenericutes 31 0.02 12 0.007 
NKB19 29 0.01 - - 
TM6 26 0.01 1 0.0006 
c-Deinococci 21 0.01 9 544 6.0 
o-Fusobacteriales 20 0.01 4 0.002 
s-Unknown 16 0.008 - - 
f-Chrysiogenaceae 15 0.007 3 0.002 
s-Unknown 14 0.007 - - 
LCP-89 13 0.006 9 0.007 
s-Unknown 12 0.006 - - 
WS6 10 0.005 - - 
GN04 9 0.004 2 0.001 
BHI80-139 8 0.004 1 0.0006 
Caldithrix 8 0.004 6 0.004 
Caldiserica 7 0.003 1 0.0006 
KSB3 7 0.003 2 0.001 
s-Unknown 5 0.002 - - 
OP8 4 0.002 1 0.0006 
Thermotogae 4 0.002 4 0.002 
WWE1 4 0.002 1 0.0006 
s-Unknown 3 0.001 - - 
s-Unknown 3 0.001 - - 
OP1 3 0.001 - - 
SBR1093 2 0.001 2 0.001 
s-Unknown 2 0.001 - - 
s-Unknown 1 0.0005 - - 
s-Unknown 1 0.0005 - - 
s-Unknown 1 0.0005 - - 
s-Unknown 1 0.0005 - - 
s-Unknown 1 0.0005 - - 
Lentisphaerae - - 7 0.004 
s-Unknown - - 44 0.03 
s-Unknown - - 29 0.02 
s-Unknown - - 29 0.02 
s-Unknown - - 6 0.004 
s-Unknown - - 2 0.001 
s-Unknown - - 1 0.0006 
s-Unknown - - 1 0.0006 
s-Unknown - - 1 0.0006 
s-Unknown - - 1 0.0006 
s-Unknown - - 1 0.0006 
Spolu 201 024 100.00 170 900 100.00 

 

Legenda: aPočet čítaní reprezentatívnych fylogenetických skupín nájdených vo vzorkách bAbundancia 

sekvencií fylogenetických skupín z poľa a skládky zatriedených do domény Bacteria. 
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V poľnohospodárskej pôde v porovnaní so skládkou odpadu prevládali zástupcovia 

rodov Nitrospira (Nitrospirae, Nitrospiraceae), Flavisolibacter (Bacteroidetes, 

Chitinophagaceae), Haliangium (Deltaproteobacteria, Haliangiaceae), Rhodoplanes 

(Alphaproteobacteria, Hyphomicrobiaceae) a Ramlibacter (Betaproteobacteria, 

Comamonadaceae).  

Naopak, vo vzorke zo skládky odpadu v porovnaní s poľnohospodárskou pôdou 

dosiahli vyššiu abundanciu zástupcovia rodov Truepera (Deinococcus-Thermus, 

Trueperaceae), Kaistobacter (Alphaproteobacteria, Sphingomonadaceae), Rubrobacter 

(Actinobacteria, Rubrobacteraceae), Arthrobacter (Actinobacteria, Micrococcaceae) a 

Rubellimicrobium (Alphaproteobacteria, Rhodobacteraceae). Tieto výsledky poukazujú na 

významné rozdiely v abundancii rodov medzi poľnohospodárskou pôdou a vzorkou zo 

skládky odpadu. 

Veľmi významnou črtou obidvoch vzoriek bola abundancia rodov, ktoré boli nájdené 

ako jedinečné buď v poľnohospodárskej pôde alebo v skládke odpadu. Tieto rody mali 

výrazne vyššie zastúpenie v skládke odpadu (21,3 %) v porovnaní s poľnohospodárskou 

pôdou (3,8 %). Jedinečné rody boli však v poľnohospodárskej pôde zastúpené 200 najmä 

zriedkavo sa vyskytujúcimi rodmi, zatiaľ čo skládka odpadu bola reprezentovaná len 110 

rodmi s abundanciou vyššou ako 0,1 %. Medzi najzastúpenejšie jedinečné rody z 

poľnohospodárskej pôdy patrili Plesiocystis (Deltaproteobacteria, Nannocystaceae), 

Sediminibacterium (Bacteroidetes, Chitinophagaceae) a Aquicella (Gammaproteobacteria, 

Coxiellaceae). Jedinečné rody zo skládky odpadu reprezentovali Truepera (Deinococcus-

Thermus, Trueperaceae), Zhihengliuella (Actinobacteria, Micrococcaceae), B-42 

(Deinococcus-Thermus, Trueperaceae), Modestobacter (Actinobacteria, 

Geodermatophilaceae) a Sanguibacter (Actinobacteria, Sanguibacteraceae). Zdá sa, že 

jedinečné rody z pôdy s nižším obsahom niklu (poľnohospodárska pôda) boli zatriedené k 

viacerým kmeňom v porovnaní s jedinečnými rodmi zo vzoriek s vyšším obsahom niklu 

(skládka odpadu). Práve tieto jedinečné rody zo vzorky s vysokou koncentráciou niklu, 

zatriedené k Deinococcus-Thermus, resp. Actinobacteria, by mohli predstavovať bakteriálne 

kmene s vysokou rezistenciou voči niklu. Prítomnosť všetkých týchto rodov v obidvoch 

vzorkách však striktne súvisela s obsahom niklu vo vzorkách, čo naznačuje, že sa tieto rody 

môžu považovať za rody indikujúce prítomnosť niklu v pôdach. 

Rozdiely medzi týmito dvomi vzorkami kontaminovanými niklom sú ešte viac 

zvýraznené relatívne vysokou mierou „rôznosti“ (0,73) vyjadrenou Bray-Curtis-ovým 

koeficientom rôznosti (Tab. 15). 
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Na úrovni rodu bola vo vzorke s vysokou koncentráciou niklu (skládka odpadu) zistená 

nižšia početnosť druhov (species richness) v porovnaní s pôdou s nižším obsahom niklu 

(poľnohospodárska pôda). Na základe indexu Chao 1 je tiež možné predikovať nižšiu 

početnosť druhov (species richness) vo vzorke s vysokým obsahom niklu (skládka odpadu) čo 

naznačuje, že na početnosť druhov (species richness) vplývala najmä vysoká kontaminácia 

niklu vo vzorke. Hoci neboli zistené signifikantné rozdiely medzi vypočítanými koeficientmi 

diverzity z jednotlivých vzoriek pôdy, ich vyššie hodnoty boli zistené v poľnohospodárskej 

pôde, čo naznačuje na vyššiu úroveň diverzity v pôde s nižším obsahom niklu. 

 

 

Tabuľka 15. Richness (početnosť druhov), indexi diverzity a Bray-Curtis-ov koeficient 

rôznosti bakteriálneho spoločenstva na úrovni druhov vo vzorkách poľnohospodárdkej pôdy 

a skládky odpadu znečistených niklom 

 

Vzorky 

pôdy 

Odhad početnosti druhov (richness) a indexi diverzity 

B-C 

I R Chao-1 D H' S J' 

Pole 31 000 619 758 0,02 6,85 0,98 0,74 

0,73 

Skládka 31 000 529 628 0,04 6,27 0,96 0,69 

Legenda: I = počet čítaní; R = richness (početnosť druhov); Chao 1 = Chao 1 index; D = dominancia; 

H’ = Shannon-Wiener-ov index diverzity; S = Simpson-ov index diverzity; J’ = Ekvitabilita 

(rovnomernosť); B-C = Bray-Curtis-ov koeficient rôznosti 

 

 

 

Rozloženie bakteriálnych rodov v rámci obidvoch vzoriek 

Aj napriek rozdielom v koncentrácii niklu medzi poľnohospodárskou pôdou a skládkou 

odpadu, väčšina rodov (419 z celkových 729) sa nachádzala v obidvoch vzorkách, čo je 96,2 

% v poľnohospodárskej pôde a 78 % v skládke odpadu. Medzi najviac zastúpené v  obidvoch 

vzorkách patria rody Arthrobacter, Rubrobacter, Flavisolibacter, Nitrospira, Gemmata, 

Rhodoplanes, Kaistobacter, Methylibium, Ramlibacter, Haliangium a Steroidobacter. Tieto 

rody spolu s ďalšími 12 menšími rodmi predstavujú 47 % zo všetkých sekvencií 

vyskytujúcich sa v obidvoch vzorkách. Zástupcovia zriedkavo sa vyskytujúcich rodov v 

obidvoch vzorkách zahrňujú 124 rodov reprezentujúcich 42,5 % zo všetkých sekvencií 

vyskytujúcich sa v obidvoch vzorkách a jednu nezaradenú skupinu “ostatná”, ktorá zahŕňa 

272 rodov reprezentujúcich 10,4 % zo všetkých sekvencií vyskytujúcich sa v obidvoch 
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vzorkách. Zdá sa, že je vyššia pravdepodobnosť výskytu rodov s vyššou abundanciou v 

obidvoch vzorkách v porovnaní s menej zastúpenými rodmi. Zástupcovia týchto rodov môžu 

predstavovať špecifické bakteriálne spoločenstvo spojené s pôdami znečistenými niklom. 

Všetky rody vyskytujúce sa v obidvoch vzorkách boli zatriedené k 11 fylogenetickým 

kmeňom a jednej nezaradenej skupine „ostatná“ nasledovne: Proteobacteria (86 rodov), 

Actinobacteria (32 rodov), Bacteroidetes (12 rodov), Planctomycetes (5 rodov), Nitrospirae (1 

rod), Firmicutes (4 rody), Verrucomicrobia (2 rody), Acidobacteria (2 rody), Chloroflexi (1 

rod), Armatimonadetes (1 rod) a Deinococcus-Thermus (1 rod). Rody vyskytujúce sa v 

obidvoch vzorkách rôznych fylogenetických skupín môžu tvoriť špecifickú niku baktérií 

rezistentných voči niklu (Obr. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 59. Špecifická bakteriálna nika s rezistenciou voči niklu s „jadrom mikrobiómu“ („core 

microbiome“) na úrovni druhov, resp. rodov. Prekrývajúce sa rody s výskytom nižším ako 0,1% zo 

všetkých klasifikovaných sekvencií v rámci obidvoch vzoriek zatriedených k fylogenetickým 

skupinám sú sumarizované v skupine „iné“ (orig. P. Ferianc). 

 

Okrem toho, na úrovni druhov bolo nájdených len 30 druhov vyskytujúcich sa v 

obidvoch vzorkách, ktoré boli (i) „rovnomerne rozmiestnené“ v obidvoch vzorkách na 

základe výpočtu „vyrovnanosti (equitability)“ (Shannonov index) (hodnota rovná alebo 
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vyššia ako 0,9); a ktorých (ii) počet sekvencií (reprezentujúcich jednotlivé druhy) 

predstavoval > 0,1 % v každej vzorke (> 4 čítania) (Tab. 16). Takéto podmienky spĺňajú 

definíciu pre „jadro mikrobiómu (core microbiome)“ s určitými modifikáciami. Najviac 

druhov z „jadra“ (15) pochádzalo z triedy Alphaproteobacteria (rody Bartonella, 

Methylosinus, Mesorhizobium, Agrobacterium, Rhizobium, Shinella, Rhodovulum, 

Erythromicrobium, Blastomonas, Novosphingobium, Sphingomonas a Sphingopyxis), menej 

(7 druhov) bolo zatriedených k triede Betaproteobacteria (rody Tetrathiobacter, 

Burkholderia, Methylibium, Janthinobacterium, Oxalobacter, Methylotenera a Nitrosovibrio),  

4 druhy z fylogenetického kmeňa Firmicutes (rod Bacillus) a len 1 druh patril k 

Actinobacteria (rod Microbacterium), Bacteroidetes (rod Chitinophaga), Cyanobacteria (rod 

Arthrospira) alebo k Gammaproteobacteria (rod Stenotrophomonas). Dá sa predpokladať, že 

„jadro mikrobiómu“ v pôde znečistenej najmä niklom predstavujú špecifické 

bakteriálne druhy adaptované na prítomnosť niklu.  
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Tabuľka 16. „Jadro mikrobiómu“ špecifickej bakteriálnej niky s rezistenciou voči niklu na úrovni druhov dvoch vzoriek znečistených niklom 
 

Taxonomické zatriedenie 
Počet čítaní v: 

Ea Sumab 
Pole Skládka 

Actinobacteria; Actinobacteria; Micrococcales; Microbacteriaceae; Microbacterium; Microbacterium aurum 5 6 0.99 11 

Bacteroidetes; Chitinophagia; Chitinophagales; Chitinophagaceae; Chitinophaga; Chitinophaga arvensicola 23 12 0.93 35 

Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus; Bacillus acidicola 14 11 0.99 25 

Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus; Bacillus badius 13 6 0.90 19 

Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus; Bacillus horikoshii 18 42 0.90 60 

Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus; Bacillus marisflavi 6 5 0.99 11 

Cyanobacteria; Oscillatoriophycideae; Oscillatoriales; Microcoleaceae; Arthrospira; Arthrospira fusiformis 14 10 0.98 24 

Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Bartonellaceae; Bartonella; Bartonella bacilliformis 12 5 0.90 17 

Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Bartonellaceae; Bartonella; Bartonella washoensis 12 13 0.99 25 

Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Methylocystaceae; Methylosinus; Methylosinus sporium 10 5 0.92 15 

Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Phyllobacteriaceae; Mesorhizobium; Mesorhizobium huakuii 56 66 0.99 122 

Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Rhizobiaceae; Rhizobium/Agrobacterium group, Agrobacterium; 11 5 0.90 16 

Agrobacterium sullae     

Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales; Rhizobiaceae; Rhizobium/Agrobacterium group; Rhizobium; 17 7 0.90 24 

Novosphingobium stygium     

Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Sphingomonadales; Sphingomonadaceae; Sphingomonas; 57 66 0.99 123 

Sphingomonas asaccharolytica     

Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Sphingomonadales; Sphingomonadaceae; Sphingomonas; Sphingomonas echinoides 11 20 0.94 31 

Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Sphingomonadales; Sphingomonadaceae; Sphingopyxis; Sphingopyxis alaskensis 30 22 0.98 52 

Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; Alcaligenaceae; Tetrathiobacter; Tetrathiobacter kashmirensis 10 12 0.99 22 

Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; Burkholderiaceae; Burkholderia; Burkholderia andropogonis 24 11 0.90 35 

Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; unclassified Burkholderiales; Burkholderiales Genera incertae sedis; 278 257 0.99 535 

Methylibium; Methylibium petroleiphilum     

Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; Oxalobacteraceae; Janthinobacterium; Janthinobacterium lividum 9 8 0.99 17 

Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; Oxalobacteraceae; Oxalobacter; Oxalobacter formigenes 11 6 0.94 17 

Proteobacteria; Betaproteobacteria; Nitrosomonadales; Methylophilaceae; Methylotenera; Methylotenera mobilis 38 84 0.90 122 

Proteobacteria; Betaproteobacteria; Nitrosomonadales; Nitrosomonadaceae; Nitrosovibrio; Nitrosovibrio tenuis 95 72 0.99 167 

Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Xanthomonadales; Xanthomonadaceae; Stenotrophomonas; 19 11 0.95 30 

Stenotrophomonas acidaminiphila     

Poznámka: aEkvitabilita (rovnomernosť); bCelkový počet čítaní 
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Dominancia druhov zatriedených k fylogenetickým kmeňom Actinobacteria, 

Bacteroidetes, Fitmicutes a Proteobacteria, najmä do triedy Betaproteobacteria, nie je 

prekvapujúca, pretože zástupcovia týchto kmeňov sa často vyskytujú v prostredí znečistenom 

ťažkými kovmi. Na druhej strane, prítomnosť druhov patriacich k Cyanobacteria je 

zaujímavá, pretože zástupcovia tohto kmeňa predstavujú len minoritnú frakciu z 

bakteriálnych populácií v obidvoch vzorkách. Schopnosť druhov cyanobaktérií prežiť v 

prítomnosti ťažkých kovov je však možné vysvetliť prítomnosťou lokusu smt v týchto 

baktériách, ktorý je známy ako rezistentný systém voči ťažkým kovom. Uvedené výsledky 

naznačujú, že pôda znečistená niklom je osídlená veľmi špecifickým bakteriálnym 

spoločenstvom rezistentným voči niklu. 

 

 

Kultivovateľná zložka bakteriocenózy v poľnohospodárskej pôde znečistenej 

niklom 

V rámci celkovej bakteriocenózy v pôde kontaminovanej toxickými kovmi zohráva 

dôležitú úlohu aj jej kultivovateľná zložka svojimi metabolickými aktivitami. Túto zložku 

bakteriálneho spoločenstva reprezentovali štyri fylogenetické kmene, Actinobacteria, 

Bacteroidetes, Firmicutes a Proteobacteria a jeden, doteraz neklasifikovaný druh. Najviac 

zastúpeným fylogenetickým kmeňom bol kmeň Proteobacteria, nasledovali kmene Firmicutes 

a Actinobacteria a najmenej zastúpeným kmeňom bol Bacteroidetes. V rámci kmeňa 

Proteobacteria prevládali zástupcovia triedy Gammaproteobacteria nasledovaní 

reprezentantmi. tried Betaproteobacteria a Alphaproteobacteria. K najviac zastúpeným 

druhom kultivovateľnej zložky bakteriocenózy patrili druhy zatriedené k triedam 

Gammproteobacteria (Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens, Acinetobacter 

rhizosphaerae, Acinetobacter baumannii, Moraxella lacunata, Psychrobacter immobilis, 

Aeromonas sobria, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas alcaligenes), Betaproteobacteria 

(Duganella violaceusniger, Beta proteobacterium 8c-1, Burkholderia cepacian, Variovorax 

paradoxus), Alphaproteobacteria (Sphingomonas paucimobilis, Agrobacterium tumefaciens, 

Ochrobactrum anthropi), Actinobacteria (Arthrobacter pascens, Glycomyces algeriensis, 

Glycomyces illinoisensis, Streptomyces sp., Pseudonocardia halophobica), Firmicutes 

(Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus, Lysinibacillus fusiformis, 

Staphylococcus epidermidis, Carnobacterium sp.), Bacteroidetes (Sphingobacterium sp., 

Haloanella gallinarum, Chryseobacterium sp.). Vysoká abundancia triedy 

Gammaproteobacteria v rámci fylogenetického kmeňa Proteobacteria nie je prekvapujúca. V 
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rámci tohto kmeňa je však evidentná vyššia abundancia zástupcov triedy Betaproteobacteria v 

porovnaní s triedou Alphaproteobacteria (Obr. 60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 60. Relatívna abundancia taxonomických skupín izolátov v pôdnej vzorke znečistenej 

niklom (orig. P. Ferianc). 

 

Distribúcia jednotlivých tried v rámci kmeňa Proteobacteria je v kultivovateľnej zložke 

bakteriálneho spoločenstva do istej miery závislá od použitého kultivačného média a/alebo 

kultivačných podmienok. Metódami napodobňujúcimi prirodzené prostredie baktérií  je 

možné izolovať zástupcov triedy Betaproteobacteria vo vyšších počtoch, pretože tieto metódy 

uprednostňujú kultiváciu pomaly rastúcich k-stratégov, ktorí sú schopní žiť v podmienkach 

chudobných na živiny. 

 

 

Determinanty rezistencie nesené baktériami v poľnohospodárskej pôde znečistenej 

niklom 

Všetky baktérie, ktoré reprezentujú štruktúru bakteriálneho spoločenstva v pôde 

znečistenej niklom, prejavujú metabolické aktivity prostredníctvom rôznych génov s 

rezistenciou voči ťažkým kovom. V tej istej vzorke z poľnohospodárskej pôdy bolo 

nájdených 49 rôznych génov podobných z génom nccA, ktoré sa vyznačujú rezistenciou voči 

niklu, kobaltu a kadmiu. Zodpovedajúce proteínové sekvencie k týmto génom boli priradené 

na fylogenetickom strome k 15 skupinám (klastrom) reprezentujúcich 6 rôznych typov s 

rôznou úrovňou podobnosti (Obr. 61). 
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Obrázok 61. Fylogenetický strom získaný metódou „maximum likelihood“ so 100 „bootstrap“ 

opakovaniami zobrazujúci fylogenézu čiastočnej sekvencie proteínu podobného z NccA (193 

aminokyselín) izolátov a klonov z pôdy znečistenej niklom (zvýraznené hrubým písmom). Čísla v 

hranatých zátvorkách sú evidenčné čísla v databáze GenBank a podobnosť s najpríbuznejšími 

sekvenciami je za hranatou zátvorkou. Sekvencie boli zoskupené pomocou programu ClustalW. 

Izoláty sú zvýraznené ružovým a klony žltým pozadím. Rímske číslice zobrazujú skupiny (klastre) 

(orig. P. Ferianc). 

 

 

Väčšina produktov génov podobných s génom nccA (36) bola zatriedená buď ku 

katiónovému efluxnému systému alebo k efluxnej pumpe ťažkých kovov CzcA, systémom, 
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ktoré sú veľmi podobné transmembránovým pumpám kovov, ako jednej z dvoch základných 

stratégií pre prežitie mikroorganizmov v prostredí kontaminovanom kovmi. Zvyšných 13 

produktov génov podobných s génom nccA bolo do homologických buď s rodinou proteínov 

AcrB/AcrD/AcrF, alebo s dvojzložkovým transkripčným regulátorom, alebo s transkripčným 

regulátorom z rodiny LysR, alebo s enzýmom asparát-semialdehyd dehydrogenázou. Tieto 

výsledky poukazujú na relatívne vysoký stupeň variability medzi produktmi determinantov 

rezistencie. 

Všetky produkty génov rezistencie pochádzali z G- baktérií, s výnimkou jedného, ktorý 

pochádzal z Arthrobacter chlorophenolicus, zástupcu G+ baktérií. Väčšina produktov génov 

podobných s génom nccA bolo zatriedených buď ku katiónovému efluxnému systému alebo k 

efluxnej pumpe ťažkých kovov CzcA. V skutočnosti viaceré izoláty zatriedené k β- (rod 

Ralstonia) a triedam Beta- a Gammaproteobacteria (rod Pseudomonas) niesli determinant 

rezistencie voči ťažkým kovom, a to buď gén podobný s génom czcA (rezistencia voči 

kadmiu, zinku a kobaltu) alebo nccA (rezistencia voči niklu, kadmiu a kobaltu). Tieto gény 

by mohli byť zahrnuté v aktívnej ochrane bakteriálnych buniek voči ťažkým kovom. 

 

Charakterizácia dvoch izolátov s rezistenciou voči ťažkým kovom 

Ako príklad rezistencie voči ťažkým kovom môžu slúžiť dve baktérie izolované z tohto 

prostredia – Ralstonia picketii 12J a Pseudomonas putida NM-CH-I15-I, ktoré nesú 

determinanty rezistencie voči ťažkým kovom kódujúce katiónové efluxné systémy CzcA. 

Baktéria Ralstonia picketii z triedy Betaproteobacteria je schopná prežiť v prostredí s 

veľmi nízkou koncentráciou živín, aj vo vlhkých prostrediach, v pôde, vode a jazerách. 

Viaceré kmene tohto druhu sú schopné prežiť aj v prostredí silne znečistenom kovmi (meď, 

nikel, železo a zinok). Baktéria rozkladá viaceré aromatické uhľovodíky, prchavé organické 

látky (krezol, fenol, toluén) a je schopná ich využiť ako zdroj uhlíka a energie. Ralstonia 

picketii nesie gén o dĺžke 3 192 bp kódujúci proteín MULTISPECIES: katiónový efluxný 

systém CzcA s 1 063 aminokyselinami a s molekulovou hmotnosťou 115 620 Da s 

rezistenciou voči kadmiu, zinku a kobaltu. Tento bakteriálny kmeň nesie jeden vysoko 

molekulárny plazmid o veľkosti 50 kb, ale gén kódujúci rezistenciu voči ťažkým kovom sa 

nenachádza na plazmide a bol indukovaný len niklom. 

 

Pseudomonas putida kmeň NM-CH-I15-I (trieda Gammaproteobacteria) je saprotrofný, 

kozmopolitný druh vyskytujúci sa v rôznych prostrediach, rozkladá rôzne biogénne látky a 

xenobiotiká a je schopný prežiť v prostredí kontaminovanom ťažkými kovmi. Veľa kmeňov 
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tohto druhu disponuje širokým spektrom metabolických vlastností a jedinečným fenotypom. 

Kolonizujú nie len pôdy s vhodnými podmienkami pre ich rast, ale sú schopné prežiť aj v 

extrémnom prostredí. Baktéria Pseudomonas putida rastúca na pevnej kultivačnej pôde 

formuje zaguľatené, hladké, lesklé, vypuklé kolónie s pravidelným okrajom o veľkosti 

približne 1 – 2 mm a svetlo béžovým sfarbením. Z biochemických vlastností – je pozitívna na 

katalázu, oxidáciu glukózy, mobilitu a oxidázu a negatívna na fermentáciu glukózy.  

Baktéria je tolerantná voči 16 a senzitívna voči 7 rôznym substrátom, nehydrolyzuje 3, 

utilizuje 27 a neutilizuje 41 druhov testovaných substrátov. Je rezistentná voči niklu, kadmiu, 

kobaltu, zinku a medi, ale úroveň rezistencie voči jednotlivým kovom je rôzna. Je tiež 

multirezistentná voči rôznym skupinám antibiotík (ampicilín, amoxicilín/kyselina 

klavulánová, erytromicín, chloramfenikol, penicilín, rifampicín, vankomycín), ale nie voči 

ciprofloxacínu, gentamycínu a tetracyklínu.  

Na základe homologického modelu proteínu CzcA z Pseudomonas putida NM-CH-I15-

I boli lokalizované aminokyseliny, ktoré by sa mohli potenciálne zúčastňovať na transporte 

katiónov kovov v proteíne CzcA. Lokalizácia aminokyselín arginínu v pozíciách 83 a 673 

(R83, R673), kyseliny asparágovej v pozíciách 402, 408 a 619 (D402, D408, D619) a 

kyseliny glutamovej v pozíciách 415 a 568 (E415, E568) v homologickom modeli proteínu 

CzcA naznačuje, že tieto aminokyseliny môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri transporte 

jedného alebo viacerých katiónov, takých ako kobalt, zinok alebo kadmium (Obr. 62). 

 

 

Výsledky naznačujú, že baktéria Pseudomonas putida NM-CH-I15-I izolovaná z 

pôdy kontaminovanej ťažkými kovmi, najmä s vysokou koncentráciou niklu a nesúca 

gén czcA s rezistenciou voči kobaltu, zinku a kadmiu a v menšej miere aj voči niklu, 

môže predstavovať nový typový kmeň baktérie Pseudomonas putida. 
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Obrázok 62. Homologický model proteínu CzcA-NM15I z baktérie Pseudomonas putida NM-CH-

I15-I skonštruovaný podľa známej štruktúry proteínu ZneA z baktérie Cupriavidus metallidurans 

CH34 pomocou programu Phyre2. Červenou farbou sú znázornené α-helixy, tyrkisovou β-vlákna 

proteínu CzcA-NM15I; žltým sú zvýraznené funkčne významné aminokyseliny a ich postavenie v 

proteíne CzcA-NM15I, ktoré sa zhodujú s aminokyselinami v zodpovedajúcom postavení v proteíne 

ZneA zúčastňujúce sa prenosu katiónov; modrým sú vyznačené aminokyseliny a ich postavenie v 

proteíne CzcA-NM15I, ktoré sa zhodujú s aminokyselinami v zodpovedajúcom postavení v proteíne 

CusA z E. coli zúčastňujúce sa transportu medi; zeleným sú zvýraznené aminokyseliny a ich 

postavenie v proteíne CzcA-NM15I, ktoré sa nezhodujú s aminokyselinami v zodpovedajúcom 

postavení v proteíne CusA z E. coli zúčastňujúce sa transportu medi (orig. P. Ferianc). 

 

 

 

9. 2. DIVERZITA MIKROSKOPICKÝCH VLÁKNITÝCH HÚB V PÔDACH 

 

Výskyt mikroskopických vláknitých húb, ako eukaryotických mikroorganizmov, 

Výskyt je viazaný na prítomnosť organických látok. Ich primárnym a prirodzeným biotopom 

je pôda, z ktorej sa rozširujú do ostatných zložiek životného prostredia. V pôde sa podieľajú 

na viacerých procesoch, ako napr. na tvorbe pôdnej štruktúry vytváraním pôdnych agregátov, 

rozkladajú organické látky, pričom sa do ich mycélia transportuje až 50 % z rozložených 

látok. Súčasne s rozkladnými procesmi prebiehajú procesy syntetické, pričom vzniká humus. 

Týmito procesmi sa tak aktívne podieľajú na kolobehu viacerých prvkov (uhlíka, dusíka, síry 

alebo fosforu). Niektoré druhy rodov, ako je Alternaria, Aspergillus alebo Humicola, 

produkujú látky, ktoré sú svojim zložením podobné humusovým látkam. Iné druhy zase tvoria 

hydrofóbne proteíny, ktoré ovplyvňujú vsakovanie vody do pôdy, a tým jej vodoodpudivé 
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vlastnosti. Mikroskopické vláknité huby sa vyskytujú až do hĺbky 1 m a s klesajúcou hĺbkou 

sa ich abundancia (početnosť), a tiež diverzita (rôznorodosť), výrazne znižuje. Podobne ako u 

baktérií, aj mikroskopické vláknité huby sú ovplyvňované primárnymi ekologickými 

faktormi, ako je pH, teplota, vlhkosť, prevzdušnenie, obsah organických látok (C, N, C:N). 

Sprostredkovaný vplyv na tieto mikroorganizmy majú tzv. sekundárne ekologické faktory, 

ako je pôdny typ, jeho textúra a štruktúra, hĺbka pôdneho profilu, nadmorská výška, reliéf 

krajiny a rastlinné spoločenstvo. Výrazný vplyv má tiež kontaminácia pôd (environmentálna 

záťaž), veterné kalamity a požiare. 

Podľa taxonómie Societas Pedologica Slovaca (2014), na Slovensku máme 24 pôdnych 

typov zaradených do 14 skupín. Podľa tejto publikácie uvádzame stručnú charakteristiku 

pôdnych typov, pričom mikroskopické vláknité huby boli doteraz zaznamenané v 17 z nich.  

A. skupina iniciálnych pôd je charakteristická iniciálnym pôdotvorným procesom, 

ktorý je tlmený alebo narúšaný rôznymi faktormi. Patria sem 4 pôdne typy – litozem, 

regozem, fluvizem a ranker. 

Litozem je azonálny pôdny typ (vyskytuje sa vo všetkých klimatických oblastiach), 

viaže sa na exponovaný reliéf, ako sú napr. bralá, ale vyskytuje sa aj v Tokajskej 

vinohradníckej oblasti. V litozemi bolo zaznamenaných 12 rodov a 24 druhov 

mikroskopických vláknitých húb.  

Regozeme sú iniciálne pôdy z nespevnených substrátov narúšané najmä eróziou. Ich 

pôdna reakcia je slabo kyslá až neutrálna. Na územiach, kde sa vyskytujú regozeme, sú často 

orné pôdy alebo sady, a tiež lesné, najčastejšie borovicové spoločenstvá. Na našom území je 

typickou súvislou oblasťou regozemí Záhorie. V tomto pôdnom type bolo zaznamenaných 19 

rodov a 39 druhov mikroskopických vláknitých húb. 

Fluvizeme sú mladé, dvojhorizontové A-C pôdy, textúrne značne rozmanité. V 

minulosti boli pôvodným prirodzeným porastom fluvizemí lužné lesy a lúky. Skultúrnené 

fluvizeme majú rôzne chemické a fyzikálne vlastnosti a ich pôdna reakcia môže byť tak kyslá, 

ako aj alkalická. Obsah organických látok (najmä humusu) môže byť v širších alúviách 

pomerne vysoký z dôvodu naplavovania humifikovaných organických látok počas povodní. 

Na našom území sa vyskytujú v rôznych klimatických oblastiach a rôznych nadmorských 

výškach. Doteraz bolo v tomto pôdnom type zaznamenaných 85 rodov a 254 druhov. 

Rankre sú dvojhorizontové A-C pôdy, u ktorých je dominantným pôdotvorným 

procesom akumulácia organických látok v podmienkach extrémnych svahov horskej až 

vysokohorskej klímy. Pôdy obsahujú hodne skeletu a v podmienkach vysokohorskej klímy sa 

u nich výrazne akumulujú organické látky. Ide však o nekvalitný surový humus, ktorého 
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mocnosť môže byť až do 0,3 m s obsahom 10 %, ale aj viac organických látok. Súvislejšie 

plochy tvorí ranker v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier nad hranicou lesa v nadmorskej 

výške od 1300 m až do 1800 m n. m. Z pôdneho typu ranker bolo identifikovaných 39 rodov 

a 98 druhov mikroskopických vláknitých húb. 

V pôdach skupiny iniciálnych pôd sme zaznamenali iba 6 spoločných druhov 

mikroskopických vláknitých húb (Aspergillus fumigatus, Cladosporium cladosporioides, 

Chaetomium globosum, Mucor fragilis, Penicillium decumbens a P. expansum). Distribúcia 

rodov a druhov mikroskopických vláknitých húb je najbohatšia vo fluvizemi (85/254) a klesá 

smerom k rankru (39/98), regozemi (19/39) a litozemi (12/24). Iba vo fluvizemi sa 

vyskytovalo 31 druhov mikroskopických vláknitých húb. 

Z B. skupiny rendzinových pôd s pôdnym typom rendzina a pararendzina nemáme z 

mykologického hľadiska žiadne záznamy. Lokalitami rendzinových pôd sú pohoria, ako napr. 

Nízke Tatry, Belianské Tatry, Malá a Veľká Fatra, Muránska planina a iné. Nachádzajú sa v 

nadmorských výškach 200 – 2 200 m, v klimatickej oblasti teplej a suchej až veľmi chladnej a 

vlhkej. 

C. skupina molických pôd je charakteristická intenzívnym hromadením a premenou 

organických látok, najmä humifikáciou zvyškov najmä stepnej a lužnej vegetácie, čo 

podmieňuje vznik molického Am-horizontu, ktorý dominuje. Do tejto skupiny patrí pôdny 

typ černozem a čiernica. 

Černozeme sú pôdy s molickým karbonátovým alebo silikátovým A horizontom, ktorý 

má hrúbku 30 cm a viac. Dominantným pôdotvorným procesom je pri vzniku černozemí 

tvorba a premena veľkého množstva zvyškov stepnej a lesostepnej vegetácie. Humusový 

horizont má hrúbku okolo 52 cm s priemerným obsahom humusu 2,2 %. Sú to pôdy s 

vysokou biologickou aktivitou, ktoré sa vyvinuli v najsuchších a najteplejších nížinách a 

pahorkatinách v nadmorskej výške do 300 m. V černozemiach sme doteraz zaznamenali 66 

rodov a 202 druhov mikroskopických vláknitých húb. 

Čiernice sú dvojhorizontové A-CG pôdy, ktoré sa vyvinuli z fluviálnych silikátových a 

karbonátových sedimentov. Podmienkou je teplá a suchá klíma s výparným režimom. Pre 

vývoj čiernic je potrebné dlhodobé opakované zvlhčovanie profilu podzemnou vodou. 

Čiernice sa vyvinuli vo všetkých nížinách na Slovensku v nadmorskej výške od 95 do 200 m. 

V čierniciach sme doteraz zaznamenali 80 rodov a 261 druhov pôdnych mikroskopických 

vláknitých húb. Tak černozeme, ako aj čiernice patria k našim najúrodnejším pôdam. V tejto 

skupine pôd sme zaznamenali až 185 spoločných druhov pôdnych mikroskopických druhov a 

17 druhov, ktoré sa nevyskytovali v žiadnej inej skupine pôd. 
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D. skupina vertických pôd, kam patrí pôdny typ smonica, z mykologického z hľadiska 

sledovaný doteraz nebola.  

E. skupina umbrizemných pôd predstavuje mladé pôdy s intenzívnym procesom 

hromadenia premeny organických látok kyslej povahy, ktoré podmieňujú vznik umbrického 

Au horizontu. Patrí sem pôdny typ umbrizem. 

Umbrizem sa vyvíja na kyslých substrátoch, kde sa vytvára len povrchový humusový 

horizont. Humus je kyslý mul, moder zriedkavo mor, ktorý sa hromadí v kyslom vlhkom 

prostredí pri nízkych teplotách a je len slabo, alebo vôbec nie, ovplyvnený rašelinením. 

Umbrizem je pôda s diagnostickým umbrizemným Au horizontom s hrúbkou viac ako 20 cm. 

V umbrizemi bolo doteraz identifikovaných 9 rodov a 13 druhov mikroskopických vláknitých 

húb. 

F. skupina ilimerických pôd je charakteristická procesom ilimerizácie a akumulácie 

koloidných ílovitých častíc a rôzneho podielu organických látok v podmienkach priesakového 

alebo sezónne priesakového vodného režimu. Sú to translokačné pôdy s dominantým Bt 

horizontom. Patrí sem pôdny typ hnedozem a luvizem. 

Hnedozeme sú pôdy s luvickým Bt horizontom. Pôvodným porastom boli listnaté lesy s 

hustým trávnatým porastom. Lesy sa postupne vyrúbali a hnedozeme dnes patria k našim 

najviac skultúrneným pôdam. Hnedozeme majú nedostatok humusu, humusový horizont je 

svetlý a plytký. Tieto pôdy sú rozšírené na pahorkatinách a v nízko položených kotlinách v 

nadmorskej výške od 150 do 480 m. V hnedozemiach bolo doteraz zaznamenaných 77 rodov 

a 242 druhov pôdnych mikroskopických húb. 

Luvizeme sú pôdy s eluviálnym E horizontom a luvickým B horizontom. Vyvinuli sa z 

rôznych nekarbonátových pôdotvorných substrátov v podmienkach premyvného vodného 

režimu. Luvizeme majú slabo kyslú až kyslú pôdnu reakciu, humusový horizont je svetlý a 

horšej kvality. Pôvodným porastom boli dúbravy a bučiny a vo vyšších polohách aj zmiešané 

lesy. Luvizeme sa vyskytujú v styku nížin s pahorkatinami až vrchovinami v mierne 

chladných a vlhších klimatických podmienkach v nadmorskej výške od 150 do 700 m. 

Distribúciu mikroskopických vláknitých húb v luvizemi charakterizuje 46 rodov a 127 druhov 

týchto mikroorganizmov. Pre skupinu ilimerických pôd je spoločných 103 druhov 

mikroskopických vláknitých húb a 23 druhov, ktoré boli identifikované iba z tejto skupiny 

pôd. 

G. skupina kambických pôd je charakteristická procesom brunifikácie, t. j. hnednutia. 

Patrí sem pôdny typ kambizem. 
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Kambizeme sú pôdy s kambickým Bv horizontom, ktorý sa vyvíja pod ochrickým 

alebo umbrickým A horizontom. Humusový horizont kambizemí je v nižších polohách plytký 

a svetlý s malým obsahom humusu. Vo vyšších a klimaticky extrémnejších nadmorských 

výškach sa obsah surového humus zvyšuje. Kambizeme sú najrozšírenejším pôdnym typom 

na Slovensku a doteraz sme v nich zaznamenali 81 rodov a 242 druhov pôdnych 

mikroskopických húb. Iba v tejto skupine pôd, t. j. iba v kambizemi bolo identifikovaných 47 

druhov. 

H. skupina andozemných pôd, kam patrí pôdny typ andozem, je charakteristická 

pôdotvorným procesom zo sopečných hornín s výskytom alofánu (kremičitan hliníka) a 

nadmernou akumuláciou humusu. Sú to alternačné pôdy s melanickým Aa horizontom. 

Doteraz zaznamenaná mykóza je chudobná a predstavuje 6 rodov a 7 druhov. 

I. skupina podzolových pôd kam patrí podzol je charakteristická procesom 

podzolizácie s dominantným podzolovým Bs horizontom. Pôdy sa vyvinuli prevažne z 

ľahších zvetralín kyslých hornín v podmienkach chladnej a vlhkej klímy vysokohorských 

polôh. Pôdy sú extrémne kyslé vo všetkých horizontoch. Najviac sú rozšírené vo Vysokých a 

Nízkych Tatrách v nadmorskej výške od 800 do 1400 (2000) m v oblasti alpínskych lúk, 

kosodreviny a smrekových lesov. Menšie komplexy podzolov sa vyvinuli aj na viatych 

pieskoch Borskej nížiny pod borovicovými lesmi. V podzoloch sme zaznamenali 40 rodov a 

109 druhov pôdnych mikroskopických húb a 5 druhov vyskytujúcich sa iba v tomto pôdnom 

type (Curvularia subulata, Chaetocladium jonesii, Penicillium digitatum, Penicillium 

luteoviride a Tilachlidium brachiatum. 

J. skupina hydromorfných pôd je charakteristická pôdotvorným procesom, ktorý 

prebieha pod dlhodobým vplyvom zvýšenej pôdnej vlhkosti pri nedostatku kyslíka. 

Dominantným je mramorovaný Bg-horizont alebo glejový G horizont. Do tejto skupiny pôd 

patrí pseudoglej a glej.  

Pseudogleje sa vyvinuli prevažne z nekarbonátových pôdotvorných substrátov v 

podmienkach premyvného vodného režimu s prebytkom povrchových a svahových vôd. Na 

povrchu majú plytký a svetlý humusový horizont. Nachádzajú sa na úpätiach svahov, 

riečnych terás, pseudoterás v teplej až mierne chladnej oblasti v nadmorskej výške od 200 do 

1000 m. Prevažne sú zalesnené listnatými lesmi. Mykocenózu pseudoglejov tvorí 23 rodov a 

42 druhov mikroskopických vláknitých húb. 

Gleje sú pôdy s glejovým redukčným Gr horizontom do 50 cm od povrchu. 

Mykocenózu glejov tvorí 24 rodov a 59 druhov mikroskopických vláknitých húb. 
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Distribúcia mikroskopických vláknitých húb je bohatšia v glejoch. Pre obidva pôdne 

typy je spoločných 18 druhov týchto mikroorganizmov. Iba v skupine hydromorfných pôd 

bolo doteraz zaznamenaných 9 druhov mikroskopických vláknitých húb (Emericellopsis 

terricola, Microsporum gypseum, Oidiodendrum flavum, Penicillium hordei, Penicillium 

paxili, Pseudallescheria boydii, Sagenomella diversispora a Trichoderma fertile). 

Z K. skupiny organických pôd, kde patrí organozem z L. skupiny salinických pôd, 

kam patrí slanisko a slanec, doteraz žiadne záznamy o výskyte mikroskopických vláknitých 

húb nemáme. 

M. skupina kultivačných pôd je charakteristická výrazným kultivačným pôdotvorným 

procesom. Patrí sem pôdny typ hortizem, ktorý z mykologického hľadiska sledovaný doteraz 

nebol. Druhým pôdnym typom je kultizem s dominantným kultivačným melioračným Akj-

horizontom, pretvoreným intenzívnym obrábaním a zúrodnením pôvodnej prírodnej pôdy. V 

kultizemi bolo zaznamenaných 20 rodov a 18 druhov mikroskopických vláknitých húb. 

Do J. skupiny technogénnych pôd patria pôdy s pôdotvornými procesmi, ktoré sú 

charakteristické prítomnosťou technogenného materiálu a výrazne ovplyvnené činnosťou 

človeka. Patrí sem pôdny typ antrozem a technozem. 

Antrozeme sú pôdy s antropogénnym povrchovým iniciálnym prírodným Adip 

horizontom, antropogénnym povrchovým rekultivačným prírodným Adrp horizontom alebo s 

podpovrchovým antropogénnym prírodným Hdp horizontom, resp. prírodno-technogénnym 

Hda horizontom, ktorý je vytvorený z premiestnených prírodných, pôvodne pôdnych ma-

teriálov s kumulatívnou hrúbkou > 50 cm. Mykocenóza antrozemí je pomerne chudobná a 

predstavuje 9 rodov a 20 druhov mikroskopických vláknitých húb. 

Technozeme sú pôdy s antropogénnym povrchovým iniciálnym technogénnym Adit-

horizontom, alebo s antropogénnym povrchovým rekultivačným technogénnym Adrt 

horizontom, alebo antropogénnym podpovrchovým technogénnym Hdt horizontom, ktoré 

vznikli z nahromadených materiálov vytvorených človekom, v kumulatívnej hrúbke > 50 cm. 

Z technozemí bolo doteraz identifikovaných 53 rodov a 112 druhov mikroskopických 

vláknitých húb. 

Pri vyhodnotení rozšírenia a diverzity mikroskopických vláknitých húb sme 

nezaznamenali ani jeden druh, ktorý by sa vyskytoval vo všetkých pôdnych typoch. Na druhej 

strane, sa vo všetkých pôdnych typoch vyskytovali druhy rodu Penicillium a Trichoderma. V 

technozemiach, ktoré sú veľmi často ovplyvnené starou banskou záťažou s obsahom 

viacerých potenciálne toxických prvkov (arzén, antimón, zinok, meď, olovo a iné), sa často 

vyskytujú druhy fytopatogénnych húb, pretože tento ekosystém je výrazne oslabený.  
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Najväčšia druhová skladba mikroskopických vláknitých húb je v čierniciach (261), vo 

fluvizemiach (254), v kambizemiach a hnedozemiach (242) a v černozemiach (202). 

Černozeme a čiernice patria k našim najúrodnejším pôdam, kambizeme k najrozšírenejším 

pôdam a hnedozeme k najviac skultúrneným pôdam, to znamená, že tieto pôdne typy sú 

zároveň aj najviac obrábané a môžeme ich charakterizovať ako agroekosystémy. Menej pestrá 

druhová skladba mikroskopických vláknitých húb je v pôdnom type luvizem (127), 

technozem (112) a podzol (109) a najmenej v pôdnom type ranker (98), glej (59), pseudoglej 

(42), regozem (39), litozem (24), antrozem (20), kultizem (18), umbrizem (13) a andozem (7). 

Z uvedeného stručného prehľadu distribúcie a diverzity tak baktérií, ako aj 

mikroskopických vláknitých húb je zrejmá veľká variabilita mikrobiocenóz v rôznych 

pôdach, resp. pôdnych typoch. Táto variabilita je jednoznačne ovplyvňovaná ekologickými 

faktormi, či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. Spoločenstvo 

mikroorganizmov je živý systém, ktorý reaguje na všetky zmeny prostredia a má vlastné 

regulačné mechanizmy až na úrovni génov, vďaka ktorým sa dokáže prispôsobiť aj 

extrémnym podmienkam. 
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10.  

VODA V BIOSFÉRE 

 

10. 1. VODA, JEJ VÝZNAM, VÝSKYT A ROZDELENIE 

 

Voda má na Zemi výnimočné postavenie. „Sine aqua deest vita“ čiže, „Bez vody 

niet života.“ Táto myšlienka výstižne vyjadruje význam vody pre človeka. Voda tvorí 

samostatnú časť biosféry – hydrosféru, hoci sa vyskytuje aj v jej ďalších zložkách, a to v 

pedosfére, ako kapilárna, gravitačná a hygroskopická voda. V atmosfére je prítomná ako 

vlhkosť, hmla a zrážky. Hydrosféra zahŕňa všetky podzemné a povrchové vodné zdroje, 

ktoré pokrývajú viac ako 70 % povrchu našej planéty.  

Z rozdelenia vôd (Tab. 17) a jej zastúpenia v percentách je zrejmé, že sladkovodné 

zdroje na Zemi, ktoré sa dajú využiť ako pitná voda, predstavujú menej ako 3 %.  

 

Tabuľka 17. Rozdelenie vôd na Zemi (Šimonovičová a kol., 2013).  

 

Miesto výskytu  %  

oceány a moria    97,2  

slané vody na pevnine  0,007  

ľadovce, večný sneh  2,15  

jazerá, rybníky, nádrže    0,009  

toky    0,001  

podzemné vody  0,62  

kapilárna voda v pôde  0,005  

atmosféra  0,001  

 

Voda v prírode neustále cirkuluje a prechádza z jednej formy na inú. Tento 

uzavretý a nepretržitý proces cirkulácie a vzájomného kvalitatívneho ovplyvňovania vôd 

v biosfére je tzv. hydrologický cyklus, ktorý je na Zemi poháňaný slnečným žiarením a 

gravitačnými silami Zeme. Súhrnná veda o vodstvách, ktorá zahŕňa vedné disciplíny 

hydrometeorológie, hydrofyziky a ekológiu hydrosféry, sa volá hydrológia. Časť 

hydrológie, ktorá sa zaoberá náukou o moriach, sa volá oceánológia a náuka o 

vnútrozemských vodách je limnológia. Súčasťou limnológie je aj hydrobiológia.  
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Vnútrozemské vody rozdeľujeme na podzemné a povrchové. Podzemná voda, už 

ako naznačuje jej pomenovanie, sa nachádza pod zemským povrchom v horninovom 

prostredí. Jej väčšina pochádza z povrchu, kde vsakuje do zeme cez póry hornín, cez 

pukliny, trhliny alebo skalné dutiny. Iba menšia časť podzemnej vody pochádza z vnútra 

Zeme. Prevažná časť podzemnej vody je v podstate tá časť zrážkovej vody, ktorá 

presiakla cez priepustné vrstvy zemského povrchu a vyplnila voľné priestory. Pri 

prenikaní rozličnými vrstvami Zeme sa tiež mení jej zloženie, pričom sa obohacuje o 

minerálne látky a súčasne sa filtruje pretekaním cez piesok a štrk. Podzemná voda je 

prirodzeným zdrojom pitnej vody. 

Do podzemných vôd patria: 

1. podzemné a jaskynné jazierka,  

2. podzemné toky, 

3. vody pôdne a horninové (skalné). 

 

Povrchová voda je voda všetkých vodných povrchových zdrojov. Je to voda tečúca alebo 

zadržiavaná v prirodzených a umelých nádržiach na zemskom povrchu. Vzniká zo zrážok, zo 

zdrojov podzemnej vody a z roztápania ľadovcov. Vodný útvar prijímajúci vodu z určitého povodia 

je tzv. vodný recipient. Voda v recipiente sa buď pohybuje alebo je stojatá. 

Povrchové vody tečúce (lotické), pre ktoré je charakteristické prúdenie toku, v 

jednotlivých úsekoch poskytujú organizmom rôzne životné podmienky. Vytvárajú 

otvorené biotopy a sú: 

1. eustatické, čo sú pramene, studničky, bystriny, veľtoky, 

2. astatické, čo sú potoky a stredné časti riek. 

Povrchové vody stojaté (lentické), vytvárajú uzavreté biotopy a sú: 

1. eustatické, čo sú jazerá, 

2. astatické, čo sú rybníky, mokrade, tôňky, rašeliniská. 

 

Povrchové vody môžeme tiež rozdeliť podľa slanosti na slané (voda morí a oceánov), na 

sladké (voda potokov, riek, rybníkov, a pod.) a na vody brakické (je to zmes sladkej vody a 
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morskej vody v oblastiach prímorských ústí riek; môžeme tiež povedať, že sa jedná o sladkú vodu, 

ktorej salinita je na takom vysokom stupni, že dochádza k ústupu niektorých sladkovodných druhov, 

pričom sa zvyšuje počet druhov, ktoré salinitu dobre znášajú). 

Podľa obsahu živín, napr. N, P, K a viacerých mikroprvkov povrchové vody môžeme tiež 

rozdeliť na ultraoligotrofné (veľmi slabo úživné až neúživné), oligotrofné (slabo úživné), 

dystrofné (obsahujú veľké množstvo humínových kyselín), mezotrofné (stredne úživné), eutrofné 

(silne úživné), polytrofné (veľmi silne úživné) a hypertrofné (vysoko úživné). 

Iný spôsob rozdelenia povrchových vôd na eutrofné a oligotrofné je podľa trofie, t. j. podľa 

obsahu chemických látok a fyziologických podmienok, ktoré sú dôležité pre tvorbu planktónu.   

  

10. 2. HYDROBIOLÓGIA 

 

Hydrobiológia, ktorá sa zaoberá sa príčinnými súvislosťami a vzájomnými vzťahmi 

medzi vodnými organizmami a prostredím, patrí k ekologickým vedám. Povrchové vody 

z hydrobiologického hľadiska delíme len na tečúce a stojaté.  

Povrchové vodné zdroje (stojaté aj tečúce) sa využívajú pre zásobovanie pitnou 

vodou pri nedostatku podzemnej vody. Vodné toky alebo ich časti, ktoré slúžia ako 

zdroje pitnej vody, sa tak stávajú vodárenskými zdrojmi. Pre vodárenské zdroje platia 

prísnejšie kritéria kvality a limity pre vypúšťanie odpadových vôd. Dôležité je hľadisko 

upraviteľnosti vody na pitnú vodu. Druhy činnosti a rozsah objektov, ktoré by mohli 

ohroziť kvalitu vodárenského toku stanovuje vyhláška MLVH SR č.10/1997 Zb.   

 

Základné hydrobiologické a ekologické pojmy   

Každý typ vody má určité fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie, ktoré poskytujú 

vodným organizmom rôzne životné podmienky. Časť vodného prostredia s danými 

vlastnosťami, v ktorom žije a vyvíja sa určité životné spoločenstvo organizmov, sa 

nazýva biotop.  
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Hlavné biotopy v našich povrchových vodách sú:  

Litorál – je biotop brehov a príbrežia, siahajúci do hĺbky, v ktorej ešte môžu zelené 

rastliny zapustiť korene.  

Bentál – je biotop dna. Jeho charakteristickou vlastnosťou je neprítomnosť 

zelených koreniacich rastlín a nedostatok kyslíka.  

Pelagiál – je biotop voľnej vody v hlbokých nádržiach od hladiny až ku dnu, kde 

susedí s bentálom a pri brehoch s litorálom.  

Biocenóza – predstavuje všetky organizmy (producentov, konzumentov a 

deštruentov), ktoré obývajú určitý biotop. Medzi hlavné biocenózy povrchových vôd 

patria planktón, nektón, bentos a litorálne oživenie. Biocenóza a biotop so všetkými 

vzájomnými vzťahmi (kolobeh látok, tok energie  a pod.) v čase a priestore v 

akejkoľvek veľkosti, predstavuje ekosystém.   

V súvislosti so saprobiológiou sa stretávame s termínmi:  

Sapróbia – je vzťah vodných organizmov k znečisteniu vody organickými látkami 

schopnými biochemického rozkladu, a je vyjadrený hodnotou BSK (biologická spotreba 

kyslíka). Saprobita – charakterizuje vlastnosti vodného prostredia, ktoré častými 

abiotickými a biotickými faktormi riadi zloženie a vývoj sapróbnych spoločenstiev.  

Systém saprobity – klasifikuje biotopy zo širšieho hľadiska ako systém sapróbií. 

Zahrňuje aj prípady, kde by organizmy mohli žiť, ale z rôznych príčin nežijú (napr. 

odpadové vody). Systém sapróbií – je sústava organizmov indikujúcich znečistenie 

vody.  

  

Vzájomné vzťahy fyzikálnych, chemických a biologických faktorov   

Na vývoj jednotlivých druhov organizmov má vplyv dlhodobé pôsobenie všetkých 

faktorov životného, v tomto prípade vodného prostredia. Kvantitatívne parametre 

každého faktora sú v určitých hraniciach premenlivé. Táto premenlivosť vytvára 

spektrum životných podmienok pre existenciu jednotlivých druhov. V zmenených 

životných podmienkach sa organizmy buď adaptujú, alebo hynú. Spektrálne rozmedzie 

existenčných podmienok, na ktoré sa organizmy adaptovali, je pre každý druh záväzné.  
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Pre existenčné podmienky sú dôležité tri body:  

1. minimum, t. j. podmienky, odkedy organizmy môžu žiť v danom prostredí,  

2. optimum, t. j. pre organizmy najvýhodnejšie fyziologické podmienky,  

3. maximum, t. j. podmienky, dokedy organizmy môžu žiť v danom prostredí.  

 

Vzdialenosť od minima po maximum sa nazýva ekologická valencia. Jej hranice 

sú pre každý druh organizmu iné. Špecificky citlivé organizmy, špecializované na určitú 

životnú podmienku, označujeme ako indikátory. Ich pomocou, t. j. bioindikáciou je 

možné spätne zisťovať niektoré fyzikálne vlastnosti alebo chemické zloženie vody. 

Organizmy špecializované na určité životné podmienky, určité biotopy, ktoré nemôžu 

trvale žiť inde, majú príponu -biont, napr. stygobiont je pravý obyvateľ podzemných vôd 

a nemôže žiť v povrchových vodách. Príponu -xén, má organizmus, ktorý sa v danom 

biotope vyskytuje náhodne, neudrží sa tu a hynie. Prípona -fób označuje organizmus, 

ktorý sa danému prostrediu vyhýba, napr. kalcifóbny organizmus nežije vo vodách s 

vyšším obsahom vápnika, naopak -fil, t. j. kalcifilovi takéto prostredie vyhovuje a 

uprednostňuje ho.  

 

Indikácia čistoty vody  

Prvé rozdelenie tečúcich vôd na biologické pásma podľa výskytu rýb navrhnuté v 

druhej polovici 19. stor. má v súčasnosti iba obmedzenú platnosť vzhľadom na:  

• priehrady, hate a malé vodné elektrárne, ktoré bránia voľnému pohybu rýb, 

• vypúšťanie odpadových vôd spolu s toxickými látkami, ktoré môžu otráviť ryby v 

recipiente na dlhom úseku,   

• zarybňovanie tokov rybami, ktoré tam pôvodne nežili.  

 

V hydrobiologickej praxi najmä pri hodnotení vodárenského toku, t. j. úseku toku, 

ktorý je určený ako zdroj pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva, sa 

uplatňujú viac iné ukazovatele a spôsoby hodnotenia povrchových vôd, napr. podľa 

kyslíkového režimu, BSK5, saprobity a pod. Osobitne dôležitá je sapróbna valencia. 
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Životnou podmienkou sapróbnej valencie je obsah rozložiteľných organických látok, 

vyjadrený hodnotou BSK5. Systém biologického triedenia vôd (saprobiologická 

klasifikácia) sa uplatňuje v prírodných vodách, v ktorých prebiehajú biologické procesy 

(znečisťovanie, eutrofizácia, rozklad, samočistenie) a zároveň vyjadruje stupeň jej 

znečistenia rozložiteľnými organickými látkami, či už majú pôvod prirodzený alebo 

antropogénny. Systém sapróbií zo začiatku 20. stor. bol prepracovaný, zjednotený a 

rozdeľuje vody podľa saprobity na štyri hlavné skupiny (Obr. 63).  

 

 

Obrázok 63. Kruhová schéma biologického triedenia vôd (orig. A. Šimonovičová). 

 

K - katarobita E -eusaprobita L - limnosaprobita T - transsaprobita 

k - katarobita i - izosaprobita x - xenosaprobita a - antisaprobita 

 m - metasaprobita o - oligosaprobita r - radiosaprobita 

 h - hypersaprobita β- betamezosaprobita c - kryptosaprobita 

 u - ultrasaprobita α - alfamezosaprobita  

  p - polysaprobita  

 

Kde: e – eutrofizácia, z – znečisťovanie, s – samočistenie, rp – rozkladné pochody, čísla udávajú 

hodnoty BSK5 v mg.l-1 
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Jednotlivé skupiny sa pritom delia na stupne, ktoré väčšinou nie sú ostro ohraničené 

a môžu sa kombinovať 

Katarobita – predstavuje pitné vody a podzemné vody z artézskych vrtov, resp. 

artézskych studní, ktoré kvalitou vyhovujú norme pre pitnú vodu. Artézska voda je 

podzemná voda, ktorá sa hromadí v priepustnej vrstve najčastejšie medzi dvoma 

nepriepustnými vrstvami a vyteká samovoľne vďaka pôsobením litostatického tlaku. 

Litostatický tlak je tlak horných vrstiev hornín, ktoré pôsobia na horniny ležiace pod nimi 

(Obr. 64). Veľké množstvo takýchto prameňov sa nachádza v Austrálii. Na Slovensku 

môžeme artézsku vodu nájsť napr. v Palárikove, Lučenci alebo v Šali. 

  

 

Obrázok 64. Schéma artézskej studne (orig. S. Nosalj). 

 

 

Limnosaprobita – sú povrchové a podzemné úžitkové vody, čiastočne 

ovplyvňované človekom. Delia sa na niekoľko stupňov (x – p):  

• xenosapróbny, čisté prírodné vody, BSK5 1 mg.l-1, tzv. pstruhový stupeň,  

• oligosapróbny, prirodzene znečisťované vody, bez antropogénnych vplyvov, 

BSK5 6 mg.l-1,  

• ß-mezosapróbny, posledný stupeň prirodzeného znečistenia vody, ktorá je ešte 

vhodná na  úpravu na pitnú vodu, BSK5 do 4 mg.l-1,  
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• α-mezosapróbny, vody sú znečisťované odpadovými vodami, s miernym 

poklesom obsahu kyslíka, ešte schopné samočistenia,  

• polysapróbny, sú to vody, kde prebieha rozklad organického znečistenia s 

kyslíkovým deficitom, sú už bez rýb.  

Eusaprobita – odpadové vody s hnilobnými procesmi. Delia sa na stupne i – u:  

• izosapróbny, odpovedá polysaprobite v povrchových vodách, patria sem mestské 

odpadové vody, tzv. ciliatový stupeň s hnilobnými baktériami, BSK5 od 50 do 400 

mg.l-1, 

• metasapróbny, flagelátový stupeň, patria sem organicky silne zaťažené vody s 

anaeróbnym prostredím, obsahom H2S a dominanciou baktérií a bičíkovcov, 

BSK5 od 200 do 700 mg.l-1, 

• hypersapróbny, mykofytový stupeň so silnou eutrofizáciou, kam patria vody z 

cukrovarov a škrobární, BSK5 od 500 do 1500 mg.l-1, 

• ultrasapróbny, patria sem odpadové vody z liehovarov, prevarené a sterilizované, 

t. j. mŕtve vody z konzervární, ktoré obsahujú sulfitové výluhy s veľkým 

organickým zaťažením, BSK5, X.103 mg.l1. 

Transsaprobita – sú odpadové vody s nesapróbnymi faktormi (toxíny, 

rádioaktivita, extrémne teploty a pod.). Delia sa na stupne a – c:  

• antisapróbny, patria sem neoživené vody pre obsah toxínov,  

• rádiosapróbny, patria sem neoživené vody pre rádioaktivitu,  

• kryptosapróbny, patria sem neoživené vody pre nefyziologické podmienky, 

spôsobené extrémnymi hodnotami fyzikálnych faktorov.  

 

Eutrofizácia vôd 

Eutrofizácia vôd je zvyšovanie obsahu minerálnych živín, najmä fosforu a 

dusíka, ktoré umožňujú vznik biomasy litotrofných organizmov. Môže byť prirodzená 

alebo umelá.  
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Prirodzená (autochtónna) eutrofizácia sa uskutočňuje pomaly v priebehu storočí, 

chemickými výluhmi hornín, zvyškami rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré sa 

sezónne dostávajú do vodného prostredia.  

Umelá (alochtónna) eutrofizácia je spôsobená ľudskou činnosťou, čiže 

antropogénnym znečisťovaním, v krátkom časovom období niekoľkých rokov. Jej 

dôsledkom sa zvyšuje obsah organických látok (vyjadrovaný ako BSK5), pri ktorom sa 

mení aj mikrobiálne spoločenstvo. Je to tzv. saprobizácia.   

Odpadové vody veľmi nepriaznivo ovplyvňujú prirodzené vodné biocenózy. Okrem 

škodlivého vplyvu na oživenie, spôsobujú aj ďalšie škody, ako napr.:  

• ohrozenie zdravia ľudí a zvierat,  

• znehodnocovanie zdrojov pitnej vody,  

• znehodnocovanie úžitkovej vody na závlahy,  

• obmedzovanie rekreačného využitia vody na kúpanie, rybárstvo a pod.,  

• zvyšovanie korozívnych účinkov vody a pod.  

 

Antropogénne znečistenie sa rozlišuje podľa:  

1. pôvodu:  

• komunálne (obsahuje patogény, detergenty),  

• priemyslové (toxické látky, ťažké kovy, lúhy, kyseliny),  

• poľnohospodárske, ktoré najviac ohrozuje kvalitu podzemných zdrojov pitnej 

vody dusičnanmi, pesticídmi, fosfátmi.  

2. spôsobu znečisťovania:  

• bodové (vyústenia kanalizácie do recipientu),  

• plošné (zmývanie hnojených a posypaných povrchov),  

• rozptýlené (odpadové vody vypúšťané do recipientu na viacerých  miestach).  

3. časového priebehu:  

• akútne, havarijné,  

• chronické, trvalé,  

• periodické, sezónne, kampaňovité.  
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Z vodohospodárskeho hľadiska má najväčší význam delenie znečistenia podľa 

vplyvu na biocenózu, teda na živú zložku. Odpadové vody vypúšťané do vodných tokov 

sa podľa toho rozdeľujú  do niekoľkých kategórií:  

a) Hnilobné, ktoré obsahujú rozložiteľné organické látky. Pri ich rozklade sa 

spotrebúva kyslík, pričom produkty rozkladu môžu byť aj toxické. V anaeróbnych 

podmienkach baktérie zužitkujú viazaný kyslík z CO2, SO4
2-, NO3

-, pričom vzniká 

H2S, NH3. Bez kyslíka nevydrží žiadny vodný živočích a toxické látky zlikvidujú aj 

vodné rastliny, a v niektorých prípadoch sa zastavia dokonca aj bakteriálne rozkladné 

procesy.  

b) S nerozpustnými látkami, čo sú vody z prania uhlia, rudy, z tehelní a pod. Ich 

škodlivý účinok mechanický, pretože zalepujú dýchacie orgány živočíchov, 

znemožňujú sorpciu svetla a fotosyntetickú asimiláciu. Podobné účinky majú aj 

prívalové dažďové vody.  

c) S ropnými látkami, tukmi a olejmi. Oleje vytvárajú na povrchu vôd film, ktorý 

zabraňuje difúzii kyslíka, a tým spôsobuje hynutie živočíchov. Ropné látky sú pôdou 

zachytávané len minimálne a môžu prenikať až do veľkých vzdialeností. Nebezpečné  

sú najmä v podzemných zdrojoch pitnej vody, lebo môžu ovplyvňovať jej senzorické 

vlastnosti ako je pach a chuť, a to aj pri veľmi veľkom zriedení (1 : 106).  

d) Oteplené, pretože teplota vody vplýva na fyzikálne, chemické aj biologické procesy 

vo vodách. Zmenou teploty dochádza k zmene biocenózy a to tak, že so zvyšujúcou 

sa teplotou klesá počet druhov a môže nastať až postupné premnoženie jedného alebo 

dvoch druhov. Maximálne prípustné teploty v tečúcich vodách podľa literárnych 

údajov sú v rozsahu 24 – 28 °C.  

e) Rádioaktívne a toxické. Rádioaktivita vôd môže byť prirodzená alebo umelá. 

Citlivosť organizmov na rádioaktívne žiarenie je veľmi rozdielna. Rádionuklidy sa 

akumulujú v organizmoch.  

f) Kombinované‚ (napr. hnilobné aj toxické vody z celulózky).  

g) S patogénnymi zárodkami. Okrem hnilobných baktérií obsahujú odpadové vody 

často aj patogénne mikroorganizmy ako napr. baktérie, vírusy, živočíšne parazity a 
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mikroskopické huby. Najčastejšie sú to patogénne mikroorganizmy spôsobujúce 

črevné ochorenia, spóry klostrídií, rezistentné spóry Mycobacterium tuberculosis a 

Bacillus anthracis, ktoré v odpadových vodách zostávajú aj po mnohých rokoch 

virulentné (t. j. schopné vyvolať ochorenie). Z vírusových infekcií sú to najmä vírusy 

detskej obrny, žltačky, slintačky a krívačky, ďalej zárodky parazitických prvokov a 

červov a potenciálne patogénnych mikroskopických húb. Prenos ochorenia môže 

nastať aj keď sa použije kontaminovaná voda na závlahy. Odpadová voda z 

nemocníc by sa, podľa hygienických predpisov, mala pred vypustením do mestskej 

kanalizácie dezinfikovať.  

 

10. 3. MIKROBIOLÓGIA VODY 

 

Ekologické členenie organizmov  

 Ekologické členenie organizmov sa odlišuje od členenia systematického. Je 

funkčné a vyjadruje chovanie a uplatnenie organizmov v určitých fyziologických 

podmienkach. Zároveň vyjadruje aj schopnosti organizmov prežiť, resp. adaptovať sa na 

nové, často aj sťažené podmienky. Zatiaľ čo systematika delí organizmy z pohľadu 

vývoja a príbuzenských vzťahov na mikroorganizmy, rastliny a živočíchy, potom 

ekologické delenie z hľadiska účasti organizmov na kolobehu látok vo vodnom prostredí 

rozoznáva producentov, konzumentov a deštruentov.  

Producenti sú organizmy schopné asimilovať, t. j. zužitkovať anorganické živiny a 

syntetizovať (t. j. produkovať) z nich organické látky (napr. sacharidy, bielkoviny, tuky). 

Ako zdroj energie využívajú slnečné žiarenie, napr. fototrofné baktérie, riasy, rastliny v 

procese fotosyntézy. Pri fotosyntéze producenti okrem organických látok produkujú aj 

kyslík, ktorým môžu vodu obohacovať, najmä v letných mesiacoch tak výdatne, že 

nastane nielen jej nasýtenie, ale aj presýtenie. Tento kyslík sa však vo vode neudrží a 

uniká do atmosféry. Pre fotosyntézu je potrebný asimilačný pigment. Najčastejšie je to 

chlorofyl, preto väčšina producentov má zelenú farbu. No okrem zeleného chlorofylu sa 

na fotosyntéze môžu podieľať aj ďalšie pigmenty červenej, oranžovej, žltej, hnedej a 
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modrej farby. Producenti sú základom aeróbneho života na zemi a ich fotosyntéza sa 

významne uplatňuje pri samočistení vôd. Z ekologického hľadiska je dôležité a zaujímavé 

ako prebieha fotosyntéza v prírodných ekosystémoch, t. j. na úrovni populácie a 

spoločenstiev. V tomto kontexte sa fotosyntéze hovorí primárna produkcia. Sumárna 

rovnica fotosyntézy:  

 

                                                             svetlo  

6 CO2  +  12 H2O   →  C6H12O6  +  6 H2O   +   6 O2 

                                                          chlorofyl    

 

Kyslík uvoľnený pri fotosyntéze pochádza z molekuly vody. Vodík uvoľnený 

rozkladom vody je sčasti použitý na redukciu oxidu uhličitého a sčasti na syntézu novej 

molekuly vody.  

Druhý biologicky proces premeny anorganických látok na látky organické za 

využitia oxidačno-redukčných reakcií je proces chemosyntézy, charakteristický  pre 

niektoré prokaryota, napr. archeóny a baktérie (nitrifikačné, denitrifikačné, sírne, železité 

alebo vodíkové), ktoré nemajú asimilačné farbivá. O možnej existencii 

chemosyntetických procesov ako prvý už v r. 1890 hovoril ruský vedec Sergej 

Vinogradskij. Chemosyntéza takmer vždy prebieha na rozhraní aeróbneho a anaeróbneho 

prostredia, kde sa koncentrujú konečné produkty anaeróbneho rozkladu a veľké množstvo 

kyslíka. Chemosyntéza má fázu oxidačnú a fázu biosyntetickú. 

Oxidačná fáza využíva redukované anorganické zlúčeniny, ktoré sa oxidujú, ako 

amoniak, síra a jej deriváty, tiež železo a deriváty dusíka a vodíka. V tejto fáze sa 

uvoľňuje energia, ktorá sa používa na fosforyláciu ADP (adenozíndifosfát) za vzniku 

ATP (adenzíntrifosfát) a súčasne sa generuje redukčná energia vo forme molekúl NADH 

(nikotínamidadeníndinukleotid). Fáza biosyntetická, v priebehu ktorej vzniká organická 

hmota využíva biologicky užitočnú energiu. Vzniká oxid uhličitý, ATP sa mení a ADP a 

anorganický fosfát. 
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Konzumenti sa živia, t. j. konzumujú hotové organické látky, ktoré spracúvajú 

pomocou endoenzýmov vo vnútri svojho tela. Nie sú schopní vylučovať exoenzýmy do 

prostredia, ani asimilovať (t. j. vykonávať fotosyntézu). Nedostatok týchto základných 

schopností viedol k vývoju nervovej sústavy, preto konzumenti v súčasnosti ovládajú svet 

vo vode i na súši. Medzi konzumentov patria živočíchy od prvokov po článkonožce. 

Spolu s deštruentami reprezentujú organotrofný (heterotrofný) spôsob výživy. 

Konzumenti uvoľňujú do vody produkty látkovej premeny, predovšetkým oxid uhličitý. 

Do určitej miery premieňajú organické látky na anorganické, t. j. podieľajú sa čiastočne 

na mineralizácii (čiže rozklade) organických látok. Ekologická klasifikácia tejto skupiny 

organizmov však nie je celkom dokonalá.  

Deštruenti využívajú hotové organické látky ako svoju potravu. Keďže nemajú 

žiadny orgán pre príjem potravy, vysokomolekulové látky rozkladajú mimo svojho tela 

pomocou exoenzýmov na jednoduchšie molekuly, ktoré môžu prenikať bunkovou stenou 

do bunky deštruenta. Deštruenti, ktorí rozkladajú odumreté organické látky sa nazývajú 

saprotrofy. Ak napádajú organické látky iných živých organizmov a spôsobujú im 

ochorenie, prípadne až smrť, sú to parazity. Medzi deštruentov patria baktérie a huby.  

Mixotrofné organizmy prijímajú časť výživy z organických látok a druhú časť z 

látok minerálnych. A to buď sústavne alebo len za určitých okolností, napr. niektoré 

zelené bičíkovce sa v čistých vodách živia litotrofne (autotrofne) a v znečistených vodách 

s obsahom hotových organických látok prechádzajú na organotrofnú výživu.  

 

Účelom ekologických rozborov, resp. analýzy je:  

• poznať funkcie mikroorganizmov pri mineralizačných procesoch,  

• sledovať kolobeh biogénnych prvkov,  

• objasňovať vzťahy medzi mikroorganizmami navzájom a mikroorganizmami  a 

prostredím.  

K týmto analýzam zaraďujeme aj tie, ktoré študujú podmienky a možnosti 

prežívania a rozmnožovania patogénov a nežiaducich druhov mikroorganizmov, ktoré 

narúšajú prirodzenú biocenózu v povrchových vodách.   
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Ekologické rozbory sú dôležité a uplatňujú sa pri  rôznych biotechnológiách,  v 

čistiarňach odpadových vôd (ČOV), pri spracovaní komunálnych a priemyslových 

odpadov mikrobiálnou cestou a odstraňovaní ekologických havárií.  

Indikátorom ekologického znečistenia (Tab. 18) a zároveň jeho deštruentom v 

prírodných podmienkach je tzv. fyziologická skupina.  

 

Tabuľka 18. Ekologické indikátory (Šimonovičová a kol., 2013). 

 
Biogénny prvok Fyziologická skupina Fyziologické podmienky Indikácia 

dusík  

amonizačné 

nitrifikačné 

denitrifikačné 

organotrofné  

aeróbne litotrofné  

anaeróbne organotrofné 

fakultatívne organotrofné  

fakultatívne aeróbne  

rozklad org. N-zlúčenín 

oxidácia NH3 - NO3 redukcia 

NO3 - N2  

rozklad natívnych bielkovín  

 fixátor atmosférického 

dusíka  
organotrofné    

uhlík  

metylotrofné 

celulolytické 

amylolytické 

lipolytické 

organotrofné, aeróbne 

organotrofné aeróbne  

fakultatívne organotrofné    

rozklad metánu 

rozklad celulózy 

rozklad škrobu, cukrov 

rozklad tukov 

 
fenolové a ropné fakultatívne organotrofné 

rozklad ropných produktov 

síra  

tiónové, sulfurikačné, 

desulfurikačné 

litotrofné, fakultatívne  

litotrof., organotrofné, 

anaerób. litotrof., 

oxidácia anorg. zlúčenín S  

anaer. redukcia SO4 - H2S  

rozklad sírnych bielkovín 

 

 
 hnilobné   organ., anaerób.  

fosfor  
deštruenti org. P 

deštruenti anorg. P 

organotrofné, aeróbne 

fakultatívne organotrofné 

železo, mangán  železité, mangánové  
fakultatívne litotrofné a 

organotrofné 
redukcia Fe a Mn  

 

 

Ide vtedy najčastejšie o zmes viacerých taxonomicky odlišných druhov, ktoré sa 

vyznačujú spoločnou vlastnosťou:  

• využiť určité chemické zlúčeniny,  

• oxidovať zlúčeniny s biogénnymi prvkami (C, N, S, P, Fe, Mg, J).  
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Technológie biologického čistenia komunálnych a priemyslových odpadových vôd 

sú v podstate riadené a urýchľované procesy samočistiacich procesov, ktoré prebiehajú v 

prírode. Tieto technologické procesy sú veľmi zložité. Okrem samotného rozkladu 

rôznorodého organického znečistenia vody pomocou mikroorganizmov, musia 

zabezpečovať ešte ďalšie funkcie a spĺňať určité podmienky. A to predovšetkým 

kontinuitu a efektívnosť čistiaceho procesu, separovateľnosť, ale aj toxikologické a 

hygienické kritériá kvality prebytočného kalu, vzhľadom na jeho ďalšie využitie, napr. v 

poľnohospodárstve na hnojenie.   

Keďže medzi mikrobiálnymi deštruentami sa pomerne často vyskytujú potenciálne 

patogénne druhy, napr. baktérie z čeľade Pseudomonadaceae, pôdne mikroskopické 

vláknité huby a mnohé ďalšie, vyčistená voda vypúšťaná do recipientov musí tiež spĺňať 

kritériá hygienickej nezávadnosti. Z týchto dôvodov v biocenóze aktivovaného kalu 

okrem fyziologických skupín mikroorganizmov, majú podľa charakteru znečistenia 

dôležitú úlohu aj iné taxonomické skupiny, najmä konzumenti (prvoky, nematódy), (Obr. 

65).  
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Obrázok 65. Ekologická pyramída, ktorá znázorňuje trofické stupne aktivovaného kalu v ČOV 

(orig. A. Šimonovičová). 

 

 

Všeobecne však platí, že abundancia mikroorganizmov, t. j. početnosť a ich 

druhová diverzita v biocenóze aktivovaného kalu a ich sukcesia v čistiacom procese je 

pre každú ČOV originálna. Mení sa podľa charakteru materiálového zaťaženia 

(koncentrácie a chemického zloženia), biologickej rozložiteľnosti a stupňa toxicity 

znečistenia rozpusteného v odpadovej vode, ktorá prichádza do čistiarne.  

 

Indikátory hygienického významu 

1. indikátory všeobecného (organického ) znečistenia:  

• mikroorganizmy kultivovateľné pri 22 oC (psychrofilné),  

• mikroorganizmy kultivovateľné pri 37 oC (mezofilné),  
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2. indikátory fekálneho znečistenia:  

• Enterobacteriaceae: a) koliformné baktérie,  

 b) termotolerantné koliformné baktérie,  

• Streptococcaceae: fekálne streptokoky (enterokoky),  

3. hygienicky významné a patogénne:  

• Enterobacteriaceae: druhy rodov Salmonella, Shigella, Klebsiella, Proteus, Yersinia, Hafnia,  

Enterobacter, Escherichia,  

• Pseudomonadaceae: druhy rodov Alcaligenes, Pseudomonas,  

• Vibrionaceae: druhy rodov Aeromonas, Vibrio,  

• Streptococcaceae: druhy rodu Streptococcus,  

• Micrococcaceae: druhy rodu Staphylococcus,  

• Mycobacteriaceae: druhy rodu Mycobacterium,  

• druhy rodov Legionella, Leptospira, 

• druhy rodu Candida, 

• druhy rodov Clostridium.  

 

Zisťovanie prítomnosti všetkých patogénov, ktoré by sa mohli vo vode vyskytovať 

je práca zdĺhavá a nebezpečná. Pozostáva z izolácie patogénov, ich pomnoženia, 

biochemického a sérologického testovania ich vlastností, až po overovacie testy na 

zvieratách. Determináciu hygienicky významných a patogénnych druhov do rodovej až 

druhovej úrovne sú oprávnení vykonávať len pracovníci špecializovaných a referenčných 

pracovísk.  

 

Charakteristika jednotlivých ukazovateľov fekálneho a všeobecného znečistenia  

Hlavným indikátorom fekálneho znečistenia je baktéria Escherichia coli,  ktorá sa v 

zažívacom trakte človeka objaví približne do piatich hodín po narodení a sprevádza ho 

celý život. Podieľa sa tiež na rozklade odumretého ľudského tela. Popri Escherichia coli 

žije v črevnom trakte množstvo ďalších podobných druhov baktérií, ktoré tvoria 

heterogénnu skupinu koliformných baktérií, napr. Enterobacter, Klebsiella a pod., ktoré 
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sú tiež považované za indikátory fekálneho znečistenia. Niektoré z nich sa však bežne 

vyskytujú v črevách aj u iných teplokrvných i studenokrvných živočíchov. Dostávajú sa 

rovnako do vodného prostredia, v ktorom sa adaptujú a dlhodobo ho znečisťujú. Okrem 

fekálnych druhov sem  patria aj saprotrofné pôdne druhy, napr. Citrobacter freundii, 

Serratia fonticola, Rahnella aquatillis, Buttiauxella agrestis. Pozitívny nález 

koliformných baktérií vo vode preto nemusí vždy znamenať aj jej fekálne znečistenie. Na 

potvrdenie fekálnej kontaminácie sa robia konfirmačné testy prezumptívnej Escherichia 

coli, ktoré riešia uvedený problém.  

Koliformné baktérie sú fyziologicky nenáročné, pomerne adaptabilné a schopné 

rozmnožovať sa aj v pitnej vode. Preto ich výskyt vo vode nemusí byť vždy fekálneho 

pôvodu a môže indikovať aj jednorazové alebo staršie znečistenie. Prítomnosť tejto 

indikačnej skupiny baktérií v pitnej vode z vodovodných sietí signalizuje:  

• nevhodnú technológiu úpravy vody,  

• dodatočnú kontamináciu,  

• nadmerné množstvo živín vo vode.  

Tento ukazovateľ sa pri rozbore pitnej vody z vodovodnej siete používa na 

kontrolu účinnosti úpravy vody.  

Z vyššie uvedených dôvodov bol do mikrobiologických rozborov zaradený 

ukazovateľ stanovenia termotolerantných koliformných baktérií. Vo vodárenskej praxi 

je toto stanovenie indikátorom účinnosti dezinfekcie vody pri jej úprave. 

Termotolerantné koliformné baktérie sú najčastejšie príslušníkmi tých istých 

taxonomických rodov ako koliformné baktérie, sú však schopné prežívať pri teplote až 

43 ˚C. V pitnej vode sa nerozmnožujú a ich prítomnosť signalizuje nedostatočnú 

dezinfekciu vody.  

Ďalším indikátorom fekálneho znečistenia sú tzv. fekálne enterokoky. Sú 

považované za dôležitý a závažný indikátor hygienických nedostatkov vo vode. Je to 

ukazovateľ čerstvého alebo kontinuálneho znečistenia. Táto skupina baktérií sa vo vode 

prakticky nerozmnožuje a prežíva v nej len 2 až 5 dní. V porovnaní s koliformnými 

baktériami sú enterokoky rezistentnejšie na dezinfekčné prostriedky používané vo 
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vodárenstve. Prežívajú dávky chlóru, ktoré iné baktérie bezpečne usmrcujú. Ich výskyt v 

pitnej vode aj bez prítomnosti koliformných baktérií sa posudzuje ako 

nedostačujúca dezinfekcia vody, najmä v súvislosti s vírusmi, ktoré majú podobnú 

odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom ako fekálne enterokoky. V indikácii fekálneho 

znečistenia sa uplatňujú ešte ďalšie baktérie, napr. anaeróbne klostrídie Clostridium 

perfringens.  

Bežná bakteriologická analýza pozostáva z kvantitatívneho kultivačného stanovenia 

fekálnych enterokokov, koliformných a termotolerantných koliformných baktérií, 

kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 oC a 37 oC. Prítomnosť týchto 

mikroorganizmov poukazuje na celkové organické znečistenie vody. Vo vodách sa 

však vyskytujú bežne, či už patria k autochtónnej alebo alochtónnej mikrobiote.  

 

 

10. 4. PITNÁ VODA 

 

Prevencia ochorení z pitnej vody spočíva vo výbere vhodných zdrojov, vhodnej 

úprave vody a jej hygienického zabezpečenia. STN EN 75 7111 definuje pitnú vodu ako 

zdravotne neškodnú, ktorá ani trvalým užívaním nevyvolá ochorenie alebo poruchy 

zdravia, zapríčinené prítomnosťou mikroorganizmov alebo toxických látok a má 

také vlastnosti, ktoré nebránia jej konzumácii.  

 

 Podľa Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. platí, že pitná voda pre hromadné 

zásobovanie (HZ) nesmie obsahovať žiadne zárodky fekálnych enterokokov alebo 

koliformných a termotolerantných koliformných baktérií v 100 ml a pre individuálne 

zásobovanie (IZ – do 50 osôb) v 10 ml vzorky vody. Uvedené nariadenie, okrem 

kultivačne stanovených bakteriálnych ukazovateľov, limituje tiež výskyt ďalších 

indikátorov stanovených mikroskopicky, vrátane železitých a mangánových baktérií (Tab. 

19), ktorá uvádza ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity podľa Prílohy č. 1 k 

nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z.z.). 
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Tabuľka 19. Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity (Šimonovičová a kol., 2013). 

 

Ukazovateľ  Symbol  Limit  Jednotka  
Druh  

limitu  

 
Poznámky  

 

Escherichia coli EC  

0  

0  

0  

KTJ v 100 ml 

v 10 ml v 250 

ml  

NMH  

NMH  

NMH  

HZ  

IZ  

BPV  

  

koliformné 

baktérie  
KB  

0  

0  

0  

KTJ v 100 ml 

v 10 ml v 250 

ml  

MH  

MH  

MH  

HZ  

IZ  

BPV  

  

enterokoky HK  

0  

0  

0  

KTJ v 100 ml 

v 10 ml v 250 

ml  

NMH  

NMH  

NMH  

HZ  

IZ  

BPV  

  

Pseudomonas 

aeruginosa 
PA  0  

KTJ v 250 ml  
NMH  BVP  

  

MO kultivovateľné pri  

22 °C  
KM22  

200  

500  

100  

KTJ  

v 1 ml v 1 ml 

v 1 ml  

MH  

MH  

MH  

HZ  

IZ  

BVP  

  

MO kultivovateľné pri  

37 °C  
KM37  

50  

100  

20  

KTJ  

v 1 ml v 1 ml 

v 1 ml  

MH  

MH  

MH  

HZ  

IZ  

BVP  

  

bezfarebné bičíkovce  BB  
10  

50  
jedince/ml  

MH  

MH  

HZ  pitnou  vodou 

nezabezpečenou 

dezinfekciou. Pre vodu 

dezinfikovanú je limit 0.  

IZ  

živé organizmy  

(okrem bezfarebných 

bičíkovcov)  

ŽO  

0  

0  jedince/ml  

MH  

MH  

HZ  

IZ  

vláknité baktérie  

(okrem železitých a 

mangánových baktérií) 
VB  

0  

0  
jedince/ml  

IH  

IH  

HZ  

IZ  

mikroskopické huby 

stanoviteľné 

mikroskopicky  

MM  

0  

0  jedince/ml  

IH  

IH  

HZ  

IZ  

mŕtve organizmy  MO  30  jedince/ml  MH  HZ  

abiosestón AB  
10  

10  

pokryvnosť 

poľa v %  
MH  

HZ  

IZ  

železité a  

mangánové baktérie  
ŽMB  10  

pokryvnosť 

poľa v %  
MH  

HZ  

Clostridium perfringens CP  0  
 

KTJ v 100 ml  
IZ  

Pitná voda upravovaná z 

povrchových vôd alebo z 

podzemných vôd 

ovplyvnených povrchovými 

vodami. Ak sa indikačná 

hodnota nedodrží, zisťuje sa, 

či nie je ohrozené zdravie 

ľudí prítomnosťou MO, 

napr. kryptosporídiami.  

KTJ – kolónie tvoriace jednotky, HZ – hromadné zásobovanie, IZ – individuálne zásobovanie (do 50 obyv.),  
NMH – najvyššia medzná hodnota, MH – medzná hodnota, BVP– balená pitná voda, MO – mikroorganizmy  
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Význam dusitanov a dusičnanov v pitnej vode  

Okrem biologických faktorov môžu byť príčinou akútneho ochorenia aj vysoké 

alebo náhle zmeny koncentrácií dusitanov a dusičnanov prítomných vo vode. V ľudskom 

organizme sa vyskytujú permanentne ako dôsledok opakovaných malých dávok. 

Dusičnany (NO3
-) sa  čiastočne môžu redukovať na dusitany činnosťou baktérií v ústach a 

v tráviacom trakte, no rýchlo sa šíria v organizme krvou a sú aktívne vylučované do 

slizníc, žalúdočnej šťavy a moču. Dusitany (NO2
-) sú chemicky reaktívnejšie a toxickejšie 

ako dusičnany. So sekundárnymi a terciárnymi amínmi, môžu v žalúdku vytvárať  

karcinogénne nitrózoamíny. Dusitany rýchlo reagujú s krvným hemoglobínom na 

methemoglobín, čím rušia dôležitú úlohu hemoglobínu prenášať kyslík.  

Zvýšený výskyt dusitanov a dusičnanov v pitných vodách je osobitne 

nebezpečný pre dojčatá na umelej výžive, u ktorých môže vyvolať 

methemoglobinémiu. Zloženie črevnej mikrobioty sa u takýchto detí odlišuje od 

mikrobioty starších detí a dospelých jedincov vďaka umelej mliečnej výžive. Prítomné 

druhy baktérií rodu Bacillus v tráviacom trakte dojčiat, vytvárajú vhodné prostredie na 

zvýšenú redukciu dusičnanov na dusitany. Tieto okamžite premieňajú hemoglobín na 

methemoglobín, čo sa môže prejaviť zmodraním kože a pier (tzv. cyanóza), nevoľnosťou, 

zrýchleným pulzom až smrťou zadusením. Naša legislatíva povoľuje v pitnej vode 50 mg 

NO3
- .l-1 a obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne vody limituje do 0,1 mg.l-

1. Pre dojčatá sa odporúča voda s obsahom dusičnanov do 15 mg.l-1.  

 

Ochorenia z pitnej vody 

Ochorenia z pitnej vody podľa pôvodcu delíme na:  

Vírusové ochorenia, napr. detská obrna, infekčná žltačka, koxackióza, bazénový 

zápal očných spojiviek, slintavka (choroba dobytka prenosná na človeka) a ďalšie. Vírusy 

napádajú organizmus väčšinou v plnom zdraví. Pri hygienickom zabezpečovaní pitnej 

vody nemáme proti nim účinné prostriedky.  

Bakteriálne ochorenia prenášané vodou sú napr. brušný týfus, (Salmonella 

enterica), paratýfus (ďalšie druhy rodu Salmonella), bacilárna úplavica (Shigella 
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dysenteriae), sneť slezinná (Bacillus anthracis), cholera (Vibrio cholerae), tularémia, 

tuberkulóza (Mycobacterium tuberculosis), Weilova horúčka (Leptospira sp.).  

Protozoálne infekcie sú u nás menej časté, napr. amébová úplavica a 

trichomoniáza. Zvýšená pozornosť sa venuje črevným parazitom Giardia lamblia a 

Cryptosporidium, ktoré sa do vody dostávajú s fekálnym znečistením. Spôsobujú hnačky, 

bolesti brucha, nutkanie na zvracanie, chronické zápaly žlčníka, vývojové poruchy u detí 

a pod.  

Mykotické ochorenia. Medzi  najčastejšie ochorenia tohto pôvodu z vody patria 

dermatomykózy a alergie. V posledných rokoch boli v pitnej vode zistené aj toxické 

metabolity mikroskopických húb, t. j. mykotoxíny, a to aflatoxín a ochratoxín.  

Helmintózy sú ochorenia, ktoré spôsobujú parazitické červy ako napr. pásomnica, 

motolica  alebo škrkavka.  

 

Ak sa požíva alebo používa pitná a úžitková voda, ktorá je kontaminovaná 

patogénnymi a podmienene patogénnymi mikroorganizmami, môže dôjsť k poškodeniu 

zdravia. Z epidemiologického hľadiska najzávažnejšími mikroorganizmami vo vode sú 

druhy vyvolávajúce alimentárne ochorenia. Infekčné agensy (pôvodcovia brušného 

týfusu, dyzentérie, cholery, leptospiróz, antraxu, vírusovej hepatitídy, parazitárnych a 

iných ochorení) sa do vôd dostávajú s výkalmi a močom chorých ľudí, resp. ich nosičov 

(bacilonosičov). Vo vodnom prostredí sa spravidla nerozmnožujú a ich počet postupne 

klesá, no môžu v ňom prežívať aj niekoľko mesiacov. Kontaminovanou vodou sa 

prenášajú nákazy, ktorých pôvodcovia sú pre človeka virulentní a na vyvolanie ochorenia 

stačí ich malé množstvo (napr. týfus, paratýfus). Iné nákazy vznikajúce pri vysokej 

infekčnej dávke (106 zárodkov, napr. cholera) sa prenášajú vodou, ktorá je masívne 

kontaminovaná, napr. vodou znečistenou zo žumpy, hnojiska, z porušenej kanalizácie a 

pod. V týchto prípadoch vznikajú obyčajne epidémie z vody, postihujúce celé oblasti 

zásobované kontaminovanou pitnou vodou.  

Vo vodovodných systémoch sú za určitých podmienok schopné rozmnožovať sa 

patogénne baktérie rodu Legionella. Ich premnoženie môže tiež spôsobiť až epidémie. 
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Virulencia legionel je závislá od ich rastovej fázy. Prenášajú sa aerosolom (sprchy, 

zvlhčovače vzduchu, vírivky, fontány, tobogány, priemyslové chladiace veže a pod.). 

Prejavy infekcie sú rôzne, od chrípke podobného ochorenia až po ťažké fatálne 

pneumónie (tzv. legionárska choroba).  

Pri kontaminácii pitných a rekreačných vôd odpadovými vodami z nemocníc sa vo 

vodách môžu objaviť ďalšie patogénne mikroorganizmy, napr. Mycobacterium 

tuberculosis, Vibrio cholerae, Bacillus anthracis, pôvodcovia infekčnej hepatitídy, 

poliomielitídy. Najväčším rizikom pre zdravie človeka sú baktérie rodov Salmonella a 

Shigella, z čeľade Enterobacteriaceae, ktoré sú schopné produkovať rôzne toxíny. Vodou 

sa môžu šíriť aj iné bakteriálne toxíny, napr. botulotoxíny, šigatoxín, antrax, pretože ich 

vysoká biologická účinnosť a chemická stabilita zaručuje toxický účinok aj pri veľkom 

zriedení (teroristické akcie, vojnové stavy). V pitnej vode upravovanej z povrchových 

zdrojov (napr. vodárenské nádrže), môžu predstavovať zdravotné riziko cyanotoxíny, ak 

sa v surovej vode premnožia toxické sinice.  

Z praktického hľadiska, informácie o kontaminácii pitnej vody, resp. o 

potenciálnom ohrození nákazlivými chorobami, zisťujú vodohospodárske a hygienické 

laboratóriá nepriamo pomocou indikátorov. Pre rutinné mikrobiologické rozbory 

pitnej vody sa ako záväzné ukazovatele kvality vody stanovujú indikátory 

všeobecného a fekálneho znečistenia, doplnené o biologické ukazovatele (stanovenie 

počtu jedincov/ml), čo sú bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, vláknité baktérie, 

mikroskopické huby stanoviteľné mikroskopicky, mŕtve organizmy, stanovenie 

prítomnosti železitých a mangánových  baktérií  a abiosestónu  (pokryvnosť poľa 

mikroskopu v %) (Tab. 27).   

 

10. 5. VODA NA KÚPANIE 

 

 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 308/2012 upravuje požiadavky na 

kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavky na prevádzku, vybavenie 

prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom 
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kúpalisku. Požiadavky z mikrobiologického a biologického hľadiska na kvalitu týchto 

dvoch typov vôd na kúpanie sú uvedené v tabuľke 20 a 21.  

  

Zdravotné riziká z kúpania 

Umelé kúpaliská  

Pri rekreačnom kúpaní sa pokožka a sliznice kúpajúcich ľudí dostávajú do 

priameho kontaktu s vodou a často dochádza tiež k prehĺtaniu jej menšieho množstva. Na 

kúpaliskách, kde sa v pomerne malom množstve kúpe veľa ľudí, môže byť voda 

znečistená rozličnými choroboplodnými zárodkami. Baktérie prežívajúce v bazénových 

vodách môžu vyvolávať ľahké hnačky predovšetkým u detí, zápaly pokožky a rôzne 

infekcie rán, dýchacích ciest a urogenitálneho systému. Gynekologické problémy 

spôsobujú kandidy (druhy rodu Candida), a to najmä v termálnych bazénoch. 

Zdravotným rizikom, zvlášť pre zdravých jedincov kúpajúcich sa s kontaktnými 

šošovkami, je výskyt termotolerantných améb vo vode, ktoré môžu vyvolať 

zvredovatenie rohovky (tzv. akantamébová keratitída). Spomenuté améby sú pôvodcami 

aj ďalších závažných ochorení, napr. zápalov mozgu a mozgových blán, slizníc hrubého 

čreva alebo dyzentérie. Možnosť ochorenia je však podmienená virulenciou améb a 

vnímavosťou, resp. citlivosťou organizmu. Tieto améby sú rezistentné voči dezinfekčným 

prostriedkom na báze chlóru, podobne ako mikroskopické huby, ktoré môžu spôsobovať 

rôzne mykotické ochorenia. Okrem bazénovej vody prežívajú najmä v sprchách, v 

brodiskách, ale aj na plážových ležadlách. Veľkú pozornosť je treba venovať tiež 

črevným parazitom, ako je mrľa ľudská a škrkavka detská.  

Zvýšené zdravotné riziká z kúpania v bazénoch sa vyskytujú predovšetkým tam, 

kde nie je kvalitná prevádzka, napr. kde steny bazénov majú nerovný povrch a nečistia sa 

mechanicky, filtre na recirkuláciu vody sa neprepierajú a dostatočne nevymieňajú a tiež 

tam, kde sa prekračuje povolená návštevnosť, t. j. kapacita kúpaliska. K tomu prispievajú 

aj návštevníci, ktorí nepoužívajú WC, sprchy pred vstupom do bazénov, alebo 

návštevníci, ktorí sú chorí alebo majú prenosné ochorenia. Mikrobiologické a biologické 

ukazovatele kvality vody umelých kúpalísk dokumentuje Tab. 20. 
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Tabuľka 20. Mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody umelých kúpalísk, 

ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie podľa Prílohy k 

vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z. 

 

Ukazovateľ  Symbol  Jednotka  
Medzná 

hodnota  
Frekvencia vyšetrenia  

koliformné   baktérie  
KB  

KTJ/100 ml  
50  

1x za 14 dní v bazénoch  

bez recirkulácie vody  

 
Escherichia coli EC  

KTJ/100 ml  

 
20  

črevné enterokoky EK  
KTJ/100 ml  

 
20  

Staphylococcus aureus 
SA  

KTJ/100 ml  

 
<1  

Pseudomonas aeruginosa 
PA  

KTJ/100 ml  

 
<1  

producenti  PD  jedince/ml  200  1x za mesiac v bazénoch s 

recirkuláciou vody   konzumenti  KZ  jedince/ml  50  

rod Salmonella S  v 100 ml  neprítomné  

Legionella sp. Lg KTJ/ml  <1  

1x počas kúpacej sezóny, v 

bazénoch s celoročnou 

prevádzkou 2x za rok  

KTJ – kolónie tvoriace jednotky  

 

 

Prírodné kúpaliská  

Postupujúca eutrofizácia prírodných vodných plôch využívaných na rekreačné 

kúpanie sa v letnom období občas prejaví sinicovým vodným kvetom.  

Sinicový vodný kvet (Obr. 66) je hromadný výskyt planktónnych siníc 

(cyanobaktérie) viditeľný voľným okom v podobe drobných makroskopických guľôčok, 

nepravidelných aglomerácií alebo ihlíc. Tvoria ho kolóniové či vláknité typy, ktoré 

obsahujú vo svojich bunkách plynové mechúriky združené do charakteristických zhlukov, 

tzv. aerotopov (v optickom mikroskope sa javia ako tmavohnedé až červené nepravidelné 

granule). Regulovaním veľkosti týchto aerotopov sú sinice schopné vertikálne sa 
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pohybovať vo vodnom stĺpci a za priaznivých fyzikálnych, chemických, poveternostných 

podmienok môžu vyplávať na povrch a vytvoriť tak vodný kvet.  

 

 

Obrázok 66. Sinicový vodný kvet na jazere Draždiak v Bratislave (orig. R. Horváth). 

 

Prítomnosť siníc (cyanobaktérií) so schopnosťou tvoriť vodný kvet a tiež rias sa 

stanovuje mikroskopicky, počítaním z určeného množstva vzorky vody po jej zahustení 

na špeciálnom podložnom sklíčku (tzv. Cyrusova komôrka). Mikrobiologické a 

biologické ukazovatele kvality vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách, ktoré je 

potrebné pravidelne sledovať, dokumentuje Tab. 21. 
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Tabuľka 21. Mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality vody na kúpanie na 

prírodných kúpaliskách, ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontroly kvality vody 

na kúpanie, podľa Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády č. 87/2008 Z. z. 

 

Ukazovateľ  Symbol  Jednotka  Medzná 

hodnota  

Frekvencia vyšetrenia  

koliformné  baktérie  KB  KTJ/100 ml  

 

5 000  vždy pred začiatkom a 1x 

za 14 dní počas kúpacej 

sezóny    
Escherichia coli EC  

KTJ/100 ml  

 
500  

črevné enterokoky EK  
KTJ/100 ml  

 
200  

rod Salmonella S  
v 100 ml  

 
neprítomné  

vždy pred začiatkom a 2x 

počas kúpacej sezóny   

cyanobaktérie  so 

schopnosťou tvoriť 

vodný kvet  

CB  
bunky/ ml  

 
100 000  

vždy pred začiatkom a 1x 

za 14 dní počas kúpacej 

sezóny    

riasy  R  jedince/ml  10 000  

chlorofyl a pri 

prevahe siníc  v 

planktóne  

Chl - a  μg/ml  50  

chlorofyl a pri 

prevahe rias  v 

planktóne  

Chl - a  μg/ml  75  

 

Legenda: KTJ – kolónie tvoriace jednotky  

  

Niektoré druhy siníc (cyanobaktérií), ktoré sú schopné tvoriť vodný kvet, môžu 

produkovať škodlivé metabolity látkovej premeny, tzv. cyanotoxíny. Tieto toxíny 

vyvolávajú u ľudí alergické reakcie, napr. kožné vyrážky, zápaly očných spojiviek alebo 

dýchacie problémy. Pri prehltnutí vody s obsahom sinicových jedov (hepatotoxínov, 

neurotoxínov, genotoxínov atď.) sa toxické účinky môžu prejaviť nevoľnosťou, 

bolesťami hlavy, kŕčmi svalov a pod.   

 

Kvalita, hygienická a zdravotná nezávadnosť pitných a rekreačných vôd sa 

posudzuje vždy podľa hygienických požiadaviek v rámci platných nariadení a 

vyhlášok. Dôležitou úlohou dodávateľov pitnej vody a prevádzkovateľov kúpalísk je 
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dodržiavanie týchto požiadaviek. Úlohou hygienickej služby je pravidelná kontrola 

kvality vody (Tab. 21) a v prípade zistenia nedostatočnej kvality dať pokyn na 

odstránenie nedostatkov.  
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11.  

MIKROORGANIZMY V OVZDUŠÍ - AERO(MIKRO)BIOLÓGIA  

 

  

Aero(mikro)biológia je pomerne nové odvetvie mikrobiológie zaoberajúce sa štúdiom 

bioaerosolóv. Bioaerosól tvoria častice v ovzduší, ktoré môžu obsahovať mikroorganizmy – 

vírusy, baktérie, huby. Iné častice môžu pochádzať zo živých organizmov (peľové zrnká, 

semená rastlín, drevný prach, úlomky srsti zvierat, ich výlučky, hmyz atď.) Všetky tieto 

častice sa v ovzduší vyskytujú buď samostatne, príp. na vhodnom nosiči (prachové čiastočky, 

kvapky – napr. tzv. kvapôčková infekcia). Kvapôčková infekcia je šírenie vírusov (nádchy, 

chrípky, vrátane tzv. vtáčej, ale i covid-19 a i.), resp. baktérií (tuberkulózy a pod.) v „hmle“ 

kontaminovaných kvapiek hlienu, slín atď. v ovzduší (Tab. 22). Iným príkladom je ochorenie 

legionelóza, ktorého pôvodca, baktéria Legionella pneumophila sa šíri v aerosóle zo 

zvlhčovačov vzduchu, pri sprchovaní a pod. (Tab. 22).  

 

 

Tabuľka 22. Niektoré ochorenia človeka, ktoré sa preukázateľne šíria v populácií inhaláciou 

bioaerosólu. (Open access zdroj: http://archive.bio.ed.ac.uk). 

 
Viróza (vírusový agens) Bakteriálne ochorenie (baktéria) 

Detské kiahne (Varicella) Čierny kašeľ (Bordetella pertussis) 

Pravé kiahne (Variola) Meningitída (Neisseria meningitidis) 

Osýpky (Rubeola) Záškrt (Corynebacterium diphtheriae) 

Ružienka (Rubella) Zápal pľúc (Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus sp.) 

Mumps (Rubulavirus) Tuberkulóza (Mycobacterium tuberculosis) 

 

  

Niektoré iné infekčné ochorenia je možné získať inhaláciou aerosolizovaných mikróbov 

z environmentálnych zdrojov, nie priamo pochádzajúcich od infikovanej osoby (Tab. 23). 

 

 

 

 

http://archive.bio.ed.ac.uk/
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Tabuľka 23. Niektoré ochorenia človeka, ktorých pôvodcovia sa šíria aerosólom z 

kontaminovaného zdroja v prostredí (Open access zdroj: http://archive.bio.ed.ac.uk). 

 
Ochorenie (pôvodca) Zdroj 

Psitakóza (Chlamydia psittaci) Vysušené, prachové exkrementy infikovaných 

vtákov (papagáje, holuby atď.). 

Legionárska choroba (Legionella 

pneumophila) 

Kvapky vody z klimatizácie - HVAC systémov, 

vodné nádrže, potrubia a pod., kde sa baktéria 

množí v stojatej vode dlhší čas. 

Akútna alergická alveolitída (rôzne huby a 

aktinomycéty) 

Hubové a aktinomycétové čiastočky z 

rozkladajúceho sa  organického materiálu 

(kompost, silá, seno a pod.). 

Aspergilóza (Aspergillus fumigatus, A. flavus, 

A. niger) 

Hubové čiastočky z rozkladajúcej sa organickej 

hmoty. 

Histoplazmóza (Histoplasma capsulatum) Spóry huby z guána netopierov, vtákov atď. 

Kokcidioidomykóza (Coccidioides immitis) 

 

Spóry huby vo vzdušnom prachu v púštnych 

oblastiach Ameriky, kde huby rastú v pôde. 

Infekcie z rekreačných vodných zdrojov 

(Pseudomonas sp., Vibrio sp.) 

 

Baktérie vo vodnom aerosóle bazénov, 

termálnych kúpalísk s nedostatočnou 

dezinfekciou a nadmerným počtom kúpajúcich sa 

 

Do ovzdušia sa mikroorganizmy dostávajú disperziou z miesta ich rastu, resp. 

kolonizácie povrchov. Bioaerosóly môžu prispievať k šíreniu infekčných chorôb, aj novo sa 

objavujúcich, napr. SARS (vírusový ťažký akútny respiračný syndróm), MERS 

(blízkovýchodný respiračný syndróm), či COVID-19 (objavenie sa nového respiračného 

korona vírusu SARS-CoV-2 na konci roku 2019 v populácii viedlo k stále prebiehajúcej 

svetovej pandémii ochorenia COVID-19; spoľahlivé vedecké poznatky o víruse aj chorobe 

v každom ohľade potrebujú ešte mnoho úsilia odborníkov), akútnych intoxikácií, alergií, príp. 

až pre- a kanceróznych stavov. Aerosóly zahŕňajú aj riziko zneužitia mikroorganizmov 

(bioterorizmus). To všetko viedlo v ostatných rokoch k zvýšenému vedeckému i verejno-

zdravotníckemu záujmu o túto komplexnú problematiku.  

Pri štúdiu bioaerosólov sa používajú rôzne metódy odberu vzoriek z nich v závislosti od 

predpokladaného kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia vzdušnej mikrobioty. Stále však 

pretrvávajú problémy so štandardizáciou odberových metód, s dôkazom kauzálnych vzťahov 

(príčina verzus následok) a stanovením hraničných expozičných limitov pre človeka. Vyplýva 

to zo skutočnosti, že zloženie bioarosólov je veľmi komplexné a odpovede (ľudského) 

makroorganizmu sú u rôznych jedincov veľmi rôznorodé. Problematickou ostáva aj 

kultivovateľnosť prítomných mikroorganizmov, a tým priamy dôkaz ich prítomnosti v 

bioaerosóle. Špeciálny význam má monitorovanie bioaerosólov v zdravotníckych 

zariadeniach. Jednak pre štúdium zákonitostí nozokomiálnych infekcií, jednak pre zamedzenie 

http://archive.bio.ed.ac.uk/
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ich šírenia a prijatie príslušných kontrolných opatrení vo vzťahu k vzdušným 

mikroorganizmom. Stále väčší význam nadobúda aj monitoring biohazardu (bezpečnostné 

hľadisko) a kontrola kvality ovzdušia v rôznych, napr. vnútorných obytných priestoroch alebo 

priestoroch verejných budov. Pozornosť sa venuje napr. aj výskytu zárodkov 

mikroskopických vláknitých húb (spóry, úlomky mycélia) vo vnútornom prostredí budov 

(indoor mycology). Osobitným prostredím je tiež pracovné prostredie (organický prach).  

Pri práci s plesnivými materiálmi môže ovzdušie obsahovať až 109 životaschopných 

zárodkov mikroskopických vláknitých húb/m3 a celý rad rôznych mykotoxínov. U 

pracovníkov tak dochádza, podľa charakteru spracovávaného substrátu, k dráždeniu očných, 

nosných a ústnych slizníc, ale najmä k vážnemu, akútnemu alebo chronickému poškodeniu 

dýchacieho traktu. Ide napríklad o bronchitídy, alergické alveolitídy, "farmárske pľúca", 

pľúcne mykotoxikózy a pod. Niektoré z mykotoxínov môžu mať karcinogénne vlastnosti aj v 

tkanive pľúc. Zatiaľ, čo práca s plesnivými materiálmi je zväčša nárazová a o možnom 

pôsobení mikroskopických vláknitých húb a ich toxínov sa dá vopred uvažovať a cielene sa 

chrániť respiračnými filtrami, v bytoch s plesnivými stenami býva dlhodobo celá rodina, 

vrátane detí najmladších vekových kategórií.  

Množstvo kolónie tvoriacich zárodkov mikroskopických vláknitých húb (KTZ)/m3 v 

ovzduší bytov je podľa rôznych autorov rôzne, od 3 do 450 000 KTZ/m3
. Množstvo 

životaschopných a kultivovateľných spór mikroskopických vláknitých húb v ovzduší je teda 

veľmi variabilný znak. Spóry sa z porastu na substrátoch uvoľňujú v mieste väčšej 

turbulencie, počas čistenia, domácich prác, vysávania, pri otvorení dverí, pri čistení zeleniny, 

ale aj jednoducho napríklad pri príchode psa alebo mačky a pod. Vtedy sa počet izolovaných 

kolónií môže zvýšiť v niektorých prípadoch až 3-tisícnásobne. Uvoľňovanie spór do ovzdušia 

bytov závisí aj od fyziologických vlastností jednotlivých druhov byt kolonizujúcich 

mikroskopických vláknitých húb. Spóry niektorých druhov sa na vzdušnom mycéliu tvoria v 

kvapôčke hlienu a uvoľňujú sa do ovzdušia veľmi málo, napr. Acremonium sp., niektoré 

Fusarium sp. U iných druhov sa tvoria drobné spóry vo veľkom počte a vo veľmi fragilných 

retiazkach a stĺpčekoch, k tým patria Penicillium sp., Aspergillus sp. a Cladosporium sp. Iné 

huby zas tvoria veľké spóry – makrospóry, napr. Alternaria sp. V ovzduší sa však vyskytuje aj 

celý rad devitalizovaných zárodkov, ktoré sa nedarí izolovať in vitro na živných pôdach, ale 

ktoré si ponechávajú svoj alergizujúci a toxický potenciál.  
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11. 1. METÓDY DETEKCIE MIKROORGANIZMOV – MIKROSKOPICKÝCH 

VLÁKNITÝCH HÚB V PROSTREDÍ BYTOV  

  

Izolačné techniky 

Vzorky z ovzdušia bytov sa odoberajú rôznymi volumetrickými prístrojmi, tzv. 

aeroskopmi (odber priamo na agarové kultivačné médium – impaktory alebo do tekutého 

média – impingery). Tieto prístroje aktívne nasávajú konkrétny objem vzduchu v danej 

časovej jednotke, a umožňujú tak kvalifikovanú kvantitatívnu analýzu prítomnej vzdušnej 

mikrobioty. Jednoduchá je gravitačná metóda, ale dáva iba orientačné výsledky, ktoré môžu 

byť zavádzajúce. Dilučnou (zrieďovacou) metódou je možné vyšetrovať napr. prach z 

vysávača. Najvýhodnejšie je však cielene zamerať pozornosť na priamy odber vzoriek z 

kolonizovaných lokalít alebo substrátov (napr. „plesnivých“ povrchov), a okrem naočkovania 

vzoriek na médiá pripraviť aj preparáty priamo z týchto povrchov (plesnivá omietka) na 

podložné sklíčka pre mikroskopické zhodnotenie mikroštruktúr húb. V súčasnosti sa 

využívajú aj metódy priameho dôkazu vybraných mikroorganizmov založené na PCR (napr. 

mikročipy na stanovenie stachybotrys, niektorých infektologicky a epidemiologicky 

významných baktérií, napr. Mycobacterium tuberculosis, príp. vírusov – vírusy chrípky). 

Tieto metódy poskytujú komplexný obraz o prítomných mikroorganizmoch, keďže detegujú 

aj devitalizované zárodky. V súčasnosti sa na označenie kontaminácie vzduchu v priebehu 

času používa termín „starnutie vzduchu“. 

 

Izolačné médiá 

Jednotlivé druhy húb, ktoré nachádzajú v prostredí niektorých bytov vhodné podmienky 

pre kolonizáciu a rozmnožovanie, majú in vitro rôzne fyziologické požiadavky. Preto sa 

odporúča pri vyšetrovaní vzoriek používať viacej druhov živných pôd (pre huby Sabouraudov 

agar, Sabouraudov agar so zvýšeným obsahom NaCl alebo zvýšeným obsahom glukózy alebo 

sacharózy, DG 18 agar a pod.), selektívne médiá s inkorporovanými (antibakteriálnymi) 

antibiotikami. Kolónie huby Stachybotrys chartarum rastú v miskách na médiu pomaly, preto 

sa môžu ich zárodky v prostredí bytov prehliadnuť. Využíva sa preto ich výrazná celulolytická 

aktivita, t. j. kultivácia na sterilnom filtračnom papieri. Prípadný rast kultúr tohto druhu sa 

sleduje voľným okom a lupou.  
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Ergosterol, resp. beta-glukán 

Niektorí odborníci považujú za výhodné stanovovať množstvo ergosterolu alebo beta-

glukánu vo vyšetrovanej vzorke vzduchu alebo prachu, pretože táto analytická metóda zachytí 

aj devitalizované zárodky húb. Vyšetrené vzorky prachov z domácností obsahovali 4 – 45 μg 

ergosterolu/g. Zistilo sa však, že medzi jednotlivými druhmi húb jestvujú v obsahu 

ergosterolu v ich biomase veľké rozdiely, napr. Aspergillus fumigatus obsahuje 14, iné huby 

(Aspergillus niger, Cladosporium sp. a Penicillium sp.) iba 2 – 8 μg ergosterolu/g sušiny 

kultúry. Metóda stanovovania ergosterolu vo vzorke sa tak považuje len za orientačnú. 

Podobne sa dá merať napr. obsah endotoxínu v ovzduší ako nepriameho ukazovateľa výskytu 

G- baktérií. Komplexné štúdium bioaerosólu vychádza z poznatkov o jeho zdroji, 

vlastnostiach a účinkoch na makroorganizmus (t. j. zviera alebo človeka), Obr. 67.  

 

 

Obrázok 67. Komplexné štúdium bioaerosólu. Zdroj – agens – mikroorganizmus (a), odber materiálu 

(b), aerosól – uvoľnenie,  zloženie, disperzia, rozpad, fyziológia, biochémia, biofyzika, ekológia, 

molekulové charakteristiky, expozícia – rozsah, trvanie, intenzita (c), dávka/odpoveď – bunková, 

systémová, imunológia, inhalácia, ukladanie, vylučovanie, epidemiológia (d, e) (orig. E. Piecková).   

 

 

Charakterizácia zdroja bioaerosólu 

Mikroorganizmus (mikroskopická huba), z ktorého sa uvoľňujú čiastočky alebo toxické 

produkty do ovzdušia, má často dobre charakterizované mikromorfologické a 

makromorfologické vlastnosti. Zvyčajne však máme minimálne vedomosti o biofyzike 

a

b

a

c d e
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porastov, napr. aká sila je potrebná na uvoľnenie spór do ovzdušia. Prirodzene sa vyskytujú 

homogénne populácie z hľadiska napr. patogenity. V prostredí sú však prítomné rôzne 

populácie daného mikroorganizmu. Dynamika ich života je len málo objasnená. Vplýva na ňu 

samotné prostredie (biotop), iné mikroorganizmy, ktoré zdieľajú rovnaké prostredie, ale aj 

vnútropopulačné vzťahy sledovaného mikroorganizmu.  

 

Charakterizácia aerosólu 

Mikroskopické vláknité huby sa rozmnožujú nepohlavnými spórami (mikrospóry vo 

veľkosti <10 μm, makrospóry niekoľko desiatok μm), alebo pohlavnými spórami podobnej 

veľkosti ako mikrospóry. Pohlavné spóry sa tvoria v plodničkách, ktoré majú rozmery až 

stoviek mikrometrov. Všetky tieto útvary majú rôzne tvary (guľatý, oválny, citrónovitý atď.) a 

povrch (hladký, s rôznou ornamentáciou – ostne, preliačiny a pod.).   

Makroskopicky vytvárajú huby kolónie hýf s rôznou štruktúrou (vlasovité, hladké, 

vlnovité, vatovité, vlhké, suché, slizovité atď.) a rôzneho sfarbenia (hyalinné alebo 

melanizované). Hýfy rastú ako povrchové (vzdušné) mycélium a substrátové (submerzné) 

mycélium. Tvorba spór prebieha zvyčajne na vzdušných hýfach, ale výnimkou nie sú ani 

submerzné.  

V procese aerosolizácie sa jednotlivé hubové čiastočky uvoľňujú z ich tiel – kolónií. 

Niektoré mikroskopické huby vytvárajú ľahko sa uvoľňujúce (vzdušné) prachovité spóry, iné 

huby majú spóry hygroskopické, zlepené slizom. Z hľadiska uvoľňovania do ovzdušia je 

dôležitá ich tzv. aerodynamická veľkosť a tvar (nie vždy zodpovedá fyzickej veľkosti), tvorba 

agregátov a konglomerátov z vlastných spór, príp. uchytenie na nosičoch (prachové častice, 

peľové zrná a pod.). Experimentálne je možné simulovať mechanické dráždenie 

mikrobiálneho porastu (napr. vibrácie, rýchlosť pohybu vzduchu) v dostatočnej sile 

zabezpečujúcej efektívne uvoľnenie čiastočiek mikroorganizmov do ovzdušia. V tejto 

súvislosti sa študuje napr. vplyv textúry kolónie na tvorbu vzdušných mikroturbulencií. 

Zachytenie aerosolizovaných čiastočiek, ich prežitie a rast na kolonizovaných povrchoch má 

tiež svoje zákonitosti. Napr. možnosť rastu v hygroskopických podmienkach umožňuje 

mikroorganizmom kolonizáciu respiračného traktu makroorganizmov (človeka).  

Okrem spór sa z hubových porastov môžu simultánne uvoľňovať aj hýfové fragmenty (s 

optickou veľkosťou okolo 1 μm). Ich uvoľnené množstvo je zvyčajne stonásobne väčšie (105 

KTZ/cm2) ako množstvo uvoľnených spór. Pričom to súvisí aj s vlastnosťami materiálu, na 

ktorom je porast adherovaný, ďalej s dynamickými podmienkami okolitého prostredia 
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(rýchlosť prúdenia vzduchu), ale aj napr. s vekom kultúry (tzv. desikačný stres) a 

koncentráciou už existujúceho bioaerosólu v ovzduší. Zdravotné účinky (napr. alergizujúci 

potenciál) úlomkov mycélia a spór sú rovnaké. Šírenie bioaerosólov, veľkosť kvapôčok a ich 

časové prežívanie v prostredí je možné študovať v komorách so zrkadlovými stenami. 

 

Vzorkovanie bioaerosólu 

Pri odbere vzoriek bioaerosólov je nevyhnutné zvoliť správnu metódu zabezpečujúcu 

jednoznačnosť získaných výsledkov a v maximálnej možnej miere eliminujúcu falošne 

negatívny záchyt čiastočiek. Využívajú sa dva typy zariadení:  

• impaktory, ktoré umožňujú stanoviť celkový počet životaschopných 

(kultivovateľných) zárodkov mikroorganizmov. Až 60 % zárodkov je však v rôznych 

zhlukoch, agregátoch, čo je normálny podiel zhlukov častíc na celkovom zložení 

bioaerosólu (Obr. 68). Zachytené zárodky sa ďalej môžu podrobiť imunoanalýzam, 

resp. PCR.  

 

 

  

Obrázok 68. Aeroskop A-AIR 010 (Agea, s.r.o., Praha, ČR) (a), agarová platňa so záchytom 

kultivovateľných hubových zárodkov (b), izolovaná čistá kultúra penicília (c) a jeho mikroskopický 

obraz (d) (orig. E. Piecková). 

a b

c d
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• merače optickej veľkosti čiastočiek s následným počítačovým spracovaním modelov 

ich aerodynamickej veľkosti (tá je málo ovplyvnená teplotno-vlhkostnými 

podmienkami prostredia, ale výrazne ju ovplyvňuje hustota aerosólu) a depozičného 

potenciálu (napr. v ľudských dýchacích cestách).  

 

   Rozpad bioaerosólu 

Zhluky hubových častíc v ovzduší majú zvyčajne priemer kvapky vodnej pary 10 μm 

(max. 20 μm), čo vytvára aerosolovú štruktúru tzv. jemnej hmly. Táto sedimentuje z výšky 3 

m do 19 min (resp. 5 min).  

 

Charakterizácia inhalačnej expozície hubovému bioaerosólu 

V bežnom prostredí (napr. obytné budovy) je dynamika expozície aerosolizovaným 

mikroorganizmom zvyčajne neznáma, či už v podmienkach bežného užívania alebo pri tzv. 

explózii častíc (napr. pri vysávaní). Depozičné parametre konkrétnych bioaerosólových častíc 

sú tiež preštudované len okrajovo. Pri dýchaní zdravým nosom sa 30 – 40 % častíc zachytí na 

sliznici horných dýchacích ciest a ďalších 30 – 40 % postúpi do alveol. Pri dýchaní ústami 

však až 70 % propagúl penetruje do dolných dýchacích ciest. V akom pomere sú zastúpené 

jednotlivé častice, ich menšie alebo väčšie zhluky (agregáty a konglomeráty), nie je jasné. 

Väčšina hubových zárodkov, napr. nepohlavné makrospóry, sa zachytí v nose, hrdle a 

prínosových dutinách. Mikrospóry a pohlavné spóry môžu prechádzať do priedušnice a 

priedušiek, kým hubové fragmenty sú schopné preniknúť až k alveolám. Úlomky mycélia sú 

súčasťou tzv. jemných čiastočiek – fine particular matters ( 1 – 2,5 μm v priemere) a ich 

depozičný potenciál je najvyšší. Môžu sa ukladať napr. až v lebkovej dutine.  

Z makroorganizmu sa bioaerosólové čiastočky odstraňujú mechanizmom samočistenia 

dýchacích ciest (mukociliárny efekt), prípadne makrofágmi. V dôsledku vystavenia 

makroorganizmu bioaerosólu môže dôjsť k poškodeniu kontaktného tkaniva (sliznice 

dýchacích ciest, očí a pod.) a jeho buniek (pľúcne alveolárne makrofágy). Výsledkom môže 

byť kolonizácia dýchacieho traktu, jeho cytotoxické a zápalové poškodenie, oslabenie 

slizničnej imunity vedúce k následným infekciám (vírusovým, bakteriálnym, mykotickým). 

Aké dávky bioaerosólových častíc vyvolajú konkrétnu odpoveď makroorganizmu, príp. jeho 
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zdravia, je aj predmetom štúdia imunológie, toxikológie, pracovného lekárstva, 

epidemiológie, infektológie a ďalších medicínskych odborov.  

Pre kontrolu a zachovanie tzv. zdravého vnútorného prostredia v budovách boli 

navrhnuté hygienické limity niektorých vzdušných mikroorganizmov (legislatíva EÚ, resp. 

SR, odporúčania WHO). U nás ich stanovuje napr. Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o 

požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 

štandardu a na ubytovacie zariadenia č. 124/2017 Z. z. (Tab. 24).  

 

Tabuľka 24. Limitné hodnoty mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality 

vnútorného ovzdušia budov. 

  

Ukazovateľ  Najvyššia prípustná hodnota  [KTJ.m-3]  

baktérie             < 500  

„plesne“ (mikroskopické vláknité huby)   < 500  

patogénne druhy baktérií, vrátane legionel           < 1  

roztoče  
 < 2 µg alergénov roztočov/g prachu alebo 0,6 mg 

guanínu/g prachu  

  

 

11. 2. PRCHAVÉ ORGANICKÉ ZLÚČENINY PRODUKOVANÉ 

MIKROORGANIZMAMI DO PROSTREDIA 

 

  

Vo vnútornom prostredí (vlhkých) budov môžu byť pôvodcami nepríjemného zápachu 

prchavé organické zlúčeniny aj mikrobiálneho pôvodu (mVOCs). Ako ukázal súčasný 

intenzívny výskum tejto aktivity mikroskopických húb, ale aj baktérií (najmä aktinomycét), je 

mVOCs celý rad. Kvalita aj ich množstvo sú ovplyvnené environmentálnymi podmienkami a 

biologickými vlastnosťami producentov. Ukazuje sa, že niektoré z nich patria k známym 

karcinogénom. Nepríjemný zápach má napr. etylhexanol, produkovaný hubou Aspergillus 

versicolor. U niektorých známych toxických izolátov húb sa zistila priama súvislosť medzi 

produkciou mykotoxínov a produkciou prchavých produktov, napr. ketónov. Navrhuje sa 

používať prchavé produkty mikroskopických húb ako nový kvantitatívny znak (marker) pri 

vyšetrovaní vlhkých bytových priestorov. Existujú vhodné odberové a chemické analytické 

metódy (napr. absorpčné trubičky s následnou analýzou plynovou chromatografiou s rôznymi 

detektormi, elektronické nosy a pod.) umožňujúce charakterizáciu mVOCs v prostredí.  
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12. 

VÝZNAM A VYUŽITIE MIKROORGANIZMOV 

 

12. 1. VÍRUSY   

 

Vakcíny. Vírusy, alebo ich súčasti sa historicky najdlhšie používajú v imunoprofylaxii, 

ako očkovacie látky. Základnou požiadavkou na vírusy, ktoré sú súčasťou vakcín je, že 

v žiadnom prípade nesmú vyvolať ochorenie. Preto vírusy vo vakcínach musia byť 

nejakým spôsobom upravené. Buď sú atenuované – oslabené,  alebo usmrtené – inaktivované. 

Tak vznikali  klasické vakcíny atenuáciou, napr. vakcína proti besnote, žltej zimnici, detskej 

obrne, osýpkam, rubeole. Alebo inaktiváciou, napr. vakcína proti mumpsu, kliešťovej 

encefalitíde, ale aj proti detskej obrne. Neskôr sa začali vyvíjať vakcíny, ktorých súčasťou už 

nebol celý vírus, ale len jeho imunogénne súčasti, väčšinou sú to obalové glykoproteíny. Tak 

vznikli  tzv. subjednotkové vakcíny, ako je napr. vakcína proti chrípke, hepatitíde B, alebo aj 

proti vírusu kliešťovej encefalitídy. V poslednej dobe sa vakcíny pripravujú metódami 

molekulárnej biológie. Sem patria buď vektorové, alebo m-RNA vakcíny, ktoré sú 

v súčasnosti najfrekventovanejšie používané  vakcíny proti coronavírusu SARS-2. 

Vírusy sa používajú ako vektory pre molekulárne klonovanie. Molekulárne alebo 

expresné klonovanie je súbor metód molekulárnej biológie, ktoré boli vyvinuté v 70. rokoch 

20. storočia. Používajú sa pre prípravu a replikáciu tzv. rekombinantnej DNA, ktorá slúži na 

produkciu ňou kódovaného proteínu v hostiteľskom organizme, alebo produkciu vybraného  

úseku proteínu alebo sekvencie aminokyselín. Expresné vektory sa požívajú na expresiu 

rekombinantného génu, ktorý kóduje proteín  potrebný na výskumné, ale aj na komerčné 

účely. Ako vektory sa môžu použiť bakulovírusy, retrovírusy, adenovírusy, alebo herpetické 

vírusy. 

Génová terapia. Patrí k najmodernejším metódam liečby vrodených monogénnych 

ochorení. Táto moderná metóda vznikla na základe génového inžinierstva použitím 

vírusových vektorov.  Vektory sú modifikované vírusy, ktoré majú prirodzenú schopnosť 

účinnú látku transportovať do buniek pacienta. Vírusový vektor môže vnášať správnu 

genetickú informáciu, funkčný gén priamo do somatických buniek pacienta. Možnou 

alternatívou je aj možnosť odberu vzorky buniek pacienta, ktoré sa  potom v  laboratóriu 

modifikujú, tak, aby obsahovali vektor nesúci funkčný gén. Takto opracované bunky sa 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Molekul%C3%A1rna_biol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/70._roky_20._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/70._roky_20._storo%C4%8Dia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Replik%C3%A1cia_DNA
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekombinantn%C3%A1_DNA&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Aminokyselina
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potom vrátia pacientovi formou infúzie. Ak je liečba úspešná, nový gén dodaný vektorom 

vytvorí funkčný proteín (napríklad enzým), ktorý nahradí chýbajúci alebo nefunkčný enzým. 

Liečba pomocou onkolytických vírusov. Sú to vírusy, ktoré selektívne napádajú  

nádorové bunky. Tieto vírusy  môžu byť modifikované  metódami génového inžinierstva. Ich 

vlastnosťou je, že sa intenzívne replikujú v nádorových bunkách a lyzujú ich. V bunkách 

zdravého tkaniva sa tieto vírusy nemnožia. Selektivitu vírusu pre nádorové bunky docielime 

obmedzením expresie aparátom hostiteľskej bunky  na nádorové bunky alebo odstránením, či 

zablokovaním génov nevyhnutných pre replikáciu vírusu v normálnych bunkách. Boli opísané 

aj také onkolytické vírusy, ktoré majú špecifický onkolytický účinok aj bez génovej 

modifikácie. Infekcie týmito prirodzenými vírusmi sú  väčšinou  asymptomatické alebo 

spôsobujú ochorenie s veľmi miernym priebehom. Napr.  reovírus, ktorý obsahuje 

dvojvláknovu RNA, bežne infikuje tráviaci trakt  bez príznakov ochorenia. 

Liečba bakteriálnych infekcií pomocou bakteriofágov. Fágová terapia využíva 

bakteriofágy na boj proti patogénnym mikroorganizmov. Tento nápad sa prvýkrát objavil už 

na začiatku 20. storočia, ale objav a výroba účinných antibiotík v 40. rokoch ho odsunula do 

zabudnutia. V súčasnej dobe, keď neustále narastá množstvo baktérií odolných na dostupné 

antibiotiká, fágová terapia sa opäť stáva predmetom záujmu mnohých výskumných projektov. 

Vývoj nových antibiotík je zdĺhavý a finančne náročný proces. Navyše, antibiotiká sú často 

predpisované úplne zbytočne (aj pri vírusových ochoreniach, kedy sú neúčinné), zároveň 

niektorí pacienti nedodržiavajú dávku daného liečiva, alebo keď sa ich stav zlepší, liečbu 

predčasne ukončia. To môže viesť ku vzniku odolnejších baktérií a teda k nižšej účinnosti 

antibiotickej liečby. Preto je potrebné orientovať sa na iné možnosti liečby baktériálnych 

infekcií. Jednu z alternatív predstavujú práve  bakteriofágy. Bakteriofágy tvoria samostatnú 

skupinu vírusov, ktoré majú schopnosť infikovať a usmrtiť výlučne bakteriálne bunky. 

Výhodou fágovej terapie je, že terapeutické fágy cielene zabíjajú len konkrétne patogénne 

baktérie. Nevýhodou je, že na fágovú terapiu vzniká veľmi skoro rezistencia. 

 

12. 2.  ARCHAEA 

 

Zástupcovia archeónov majú veľký význam v rôznom priemysle a tiež rôznych 

v technológiách. Extremofilné archeóny s vysokou mierou rezistencie, predovšetkým voči 

vysokej teplote alebo extrémnej acidite a alkalite, predstavujú zdroj enzýmov fungujúcich v 

týchto drsných podmienkach. A práve preto majú tieto enzýmy veľký rozsah využitia. 
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Amylázy, galaktozidázy a pululanázy z iných druhov Pyrococcus, ktoré sú funkčné pri 

teplotách viac ako 100 ºC, umožňujú priemyselnú výrobu potravín pri vysokých teplotách, 

napr. výrobu mlieka s nízkym obsahom laktózy a srvátky. Enzýmy z termofilných archeónov 

sa vyznačujú tendenciou vysokej stability v organických rozpúšťadlách, čo umožňuje ich 

použitie pri syntéze organických zlúčenín v environmentálne šetrných procesoch zelenej 

chémie. Vďaka tejto stabilite sú využiteľné aj v štruktúrnej biológii namiesto ich 

bakteriálnych alebo eukaryotických analógov.  

Termostabilná DNA polymeráza, Pfu DNA polymeráza z Pyrococcus furiosus, 

spôsobila revolúciu v molekulovej biológii, vďaka ktorej bolo možné zrealizovať 

polymerázovú reťazovú reakciu (PCR). Táto sa používa vo výskume ako jednoduchá a 

rýchla technika pri klonovaní DNA, na detekciu prokaryontov priamo vo vzorke rôzneho 

materiálu len na základe ich nukleových kyselín bez predchádzajúcej kultivácie v laboratóriu.  

Použitie samotných organizmov archeónov v biotechnológii je na rozdiel od rozsahu 

apklikácie archaeálnych enzýmov menej vyvinuté. Metanoarcheóny sú najdôležitejšou 

zložkou pri čistení odpadových vôd, hoci predstavujú tú časť spoločenstva 

mikroorganizmov, ktorá vykonáva anaeróbne štiepenie a produkuje bioplyn. Pri spracovaní 

rudy sa využíva potenciál acidofilných archeónov na extrakciu kovov z rudy, vrátane Au, 

Co a Cu.  

Archeóny sú považované za producentov potenciálne novej triedy použiteľných 

antibiotík. Niekoľko z týchto archeocínov už bolo charakterizovaných, ale predpokladá sa 

existencia viac ako 100 ďalších, zvlášť u rodov Haloarchaea a Sulfolobus. Tieto látky sa od 

bakteriálnych antibiotík líšia štruktúrou, čo naznačuje, že môžu mať nové, doteraz nepoznané 

účinky. Okrem toho, môžu poslúžiť aj ako nové selekčné markery v molekulárnej biológii 

archeónov.  

 

12. 3. BAKTÉRIE 

Baktérie mliečneho kvasenia majú všestranné využitie. Význam majú napr. pri 

optimalizácii črevnej mikrobioty hospodárskych zvierat, kedy sa do kŕmnych zmesí 

pridávajú vo forme mikrobiotík a probiotík (napr. druh Enterococcus faecium). V 

potravinárstve sa využívajú pri výrobe mliečnych produktov ako je kyslé mlieko a smotana 

(Lactococcus lactis), acidofilné mlieko (Lactobacillus acidophilus), jogurt (Lactobacillus 

delbrueckii, Streptococcus thermophilus), probiotické mliečne výrobky (Bifidobacterium 

bifidum), kefír a syr (Lactobacillus kefiri, Lactobacillus casei), ale aj pri výrobe kvasenej 
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zeleniny (Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantrum) a octu (Acetobacter aceti). Pri 

výrobe alkoholických nápojov, ako je napr. rum sa uplatňujú druhy rodu Clostridium sp. 

V biotechnológiách sa používajú metabolity produkované baktériami ako sú 

aminokyseliny (Corynebacterium glutamicum, Escherichia coli), enzýmy (α-amyláza – 

Bacillus subtillis, proteáza – Bacillus sp., Streptococcus sp., Streptomyces sp.), organické 

kyseliny a rozpúšťadlá (Clostridium butyricum, Clostridium acetobutylicum, Lactobacillus 

delbrueckii). Využitie majú aj vo výrobe vitamínu B12 (Pseudomonas denitrificans, Bacillus 

megaterium), polysacharidov (Leuconostoc mesenteroides, Xanthomonas campestris) 

a insekticídov (Bacillus thuringiensis). Čoraz väčšia pozornosť sa venuje mikroorganizmom 

aj za účelom ich využitia pri výrobe biopaliva. Druhy rodu Clostridium sp, Pseudomonas sp., 

Bacillus sp. a druh Escherichia coli majú veľký potenciál aj v tomto odvetví.  

Farmaceutický priemysel využíva baktérie pri výrobe rôznych druhov antibiotík, ako 

je streptomycín (Streptomyces griseum), chloramfenikol (Streptomyces venezuelae), 

gramicidin S (Brevibacillus brevis), bacitracín (Bacillus substilus subtilis) a polymixín B 

(Paenibacillus polymyxa). 

Baktérie produkujúce pigmenty majú využitie v potravinárskom, textilnom 

kozmetickom a farmaceutickom priemysle. Predstavujú vhodnú náhradu pre syntetické 

farbivá, ktoré často obsahujú potenciálne toxické prvky. Výhodou je ich krátky životný 

cyklus, adaptabilita a produkcia širokej škály farieb v rôznych odtieňoch. Medzi baktérie 

produkujúce pigmenty patrí napr. druh Agrobacterium auranticum (ružovočervený pigment –

astaxantin), Pseudomonas aeruginosa (modrozelený pigment – pyocianín), Serratia 

marcescens (červený pigment – prodigiosin), druhy rodu Flavobacterium (žltý pigment – 

zeaxanthin), druhy rodu Chromobacterium (fialový pigment – violacein), Rheinheimera sp. 

(modrý pigment – glakothalin), Chryseobacterium sp. (oranžový pigment – flexirubín) a iné 

(Obr. 69). 

V procesoch bioremediácie prostredia kontaminovaného potenciálne toxickými 

prvkami ako sú ťažké kovy (kadmium, chróm, meď, nikel, olovo) majú značné využitie druhy 

rodov Pseudomonas, Clostridium, Bacillus, Thiobacillus a Achromobacter. Druhy s vysokou 

efektivitou odstraňovania toxických prvkov sú napr. Achromobacter viscosus (chróm), 

Saccharomyces cerevisiae (olovo), Escherichia coli (cadmium a meď), Bacillus licheniformis 

(olovo), Bacillus subtilis (chróm), Bacillus cereus (kadmium), Pseudomonas putida (hliník), 

Pseudomonas aeruginosa (chróm, nikel a meď).  
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Obrázok 69.  Baktérie produkujúce pigmenty. Oranžový pigment, Chryseobacterium sp. (a), 

červený, Serratia marcescens (b) a modrozelený pigment Pseudomonas aeruginosa (c) 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chryseobacterium_oleae_DSM25575.jpg, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serratia_marcescens.jpg, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pseudomonas_aeruginosa_pigment_production.jpg). 

 

 

Pri znižovaní negatívneho dopadu toxických látok majú význam aj konzorciá baktérií, 

ktoré sú pri degradácii často účinnejšie ako jeden samostatný druh. Dokážu tak degradovať 

napr. pyrén (Mycobacterium sp., Novosphingobium pentaromativorans, Ochobacterium sp. 

a Bacillus sp.), bisfenol S (Hyphomicorbium sp., Pandoraea sp., Rhodococcus sp. 

a Cupriavidus sp.) a bisfenol F (Salmonella enterica, Enterobacter sp., Citrobacter sp. 

a Pseudomonas sp.).  

V poľnohospodárstve majú baktérie význam vo výrobe biohnojív, kde sa využíva napr. 

Rhizobium sp., Azospirillum sp, Azotobacter sp. a iné. Na podporu rastu cíceru, lucerky 

a fazule sú účinné druhy rodu Rhizobium sp. (Rhizobium phaseoli, Rhizobium japonicum, 

Rhizobium meliloti), pšenice, kukurice, bavlny a zemiakov druhy rodu Azotobacter sp. 

(Azotobacter chrococcum, Azotobacter vinelandii, Azotobacter beijerinckii), pri pestovaní 

sóje, hrášku a iných plodín (Bacillus sp., Pseudomonas sp.). Niektoré druhy baktérií majú 

využitie aj v biologickom boji proti parazitom a hmyzu spôsobujúcim škody na kultúrnych 

rastlinách. Uplatňuje sa tu druh Bacillus thuringiensis účinný proti larvám motýľov a druh 

Bacillus popilliae a Bacillus lentimorbus proti hmyzu druhu Popillia japonica. 

 

 

12. 4. MIKROSKOPICKÉ VLÁKNITÉ HUBY 

 

 

Význam mikroskopických vláknitých húb v pôdach je veľmi veľký, pretože sa podieľajú 

na tvorbe pôdnej štruktúry tým, že mycéliom opletajú pôdne čiastočky.   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chryseobacterium_oleae_DSM25575.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serratia_marcescens.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pseudomonas_aeruginosa_pigment_production.jpg
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 Potravinársky priemysel využíva mikroskopické huby najmä pri výrobe syrov s 

modrou alebo bielou plesňou (Penicillium roqueforti, kedy sa kultúra nachádza vo vnútri 

syrovej hmoty a P. camemberti, P. candidum, kedy sa kultúra nachádza na povrchu syrového 

bochníka), pri výrobe mliečnych produktov, chleba, alkoholických nápojov, trvanlivých 

salámov (Penicillium nalgiovense, kedy sa kultúra nachádza na povrchu a dodáva mäsovej 

hmote chuť a udržiava vlhkosť). Význam  majú aj pri výrobe fermentovaných potravín v Ázii 

kde sa využívajú druhy rodu Mucor sp., Rhizopus sp. a Aspergillus sp. na výrobu produktov 

ako je tempeh (Rhizopus oligosporus), tofu (Mucor racemosus, Rhizopus chinensis, 

Actinomusor elegans), miso (Aspergillus oryzae) a ryžového vína – sake (Aspergillus oryzae 

a R hizopus oryzae). 

Chemický priemysel, biotechnológie používa mikroskopické vláknité huby pri výrobe 

organických kyselín, napr. kys. citrónovej (Aspergillus niger, Penicillium glabrum), kys. 

glukónovej (Penicillium chrysogenum), enzýmov (celuláza, hemiceluláza – Trichoderma 

viride; pektináza – Aspergillus niger, Botrytis cinerea; lipáza – Aspergillus oryzae, 

Aspergillus niger, Obr. 70), vitamínov, hormónov, rastových látok a pod. Vďaka 

produkovaným metabolitom majú niektoré druhy húb potenciál aj pri výrobe biopaliva. Patrí 

sem napr. Mortierella isabelina, Aspergillus terreus, Trichoderma 

longibrachiatium, Trichoderma reesei, Mucor hiemalis a iné. 

 

 

Obrázok 70. Odfarbenie diagnostického živného média sýto modrej farby v dôsledku tvorby 

enzýmu lipáza u kmeňov druhu Aspergillus niger. Slabá produkcia enzýmu (a), stredná produkcia 

enzýmu (b) a silná produkcia enzýmu lipáza (c) (orig. S. Nosalj). 

 

Farmaceutický priemysel využíva niektoré druhy húb na výrobu antibiotík (ATB), 

najmä penicilínu (Penicillium  chrysogenum). Penicilín je antibiotikum stredného spektra s 

primárne baktericídnym účinkom. Je to zmes niekoľkých biologicky aktívnych látok, 
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označovaných ako penicilíny, z ktorých je najdôležitejší penicilín G (perorálne použitie) a 

penicilín V (intravenózne použitie). Dnes sa veľa antibiotík na báze penicilínu vyrába 

synteticky.  

Pigmenty produkovanie mikroskopickými vláknitými hubami majú veľký potenciál na 

využite vo viacerých priemyselných odvetviach ako náhrada syntetických farbív. Prírodné 

pigmenty (napr. karotenoíd, melanín, flavín) produkované mikroorganizmami sa 

uprednostňujú z dôvodu jednoduchej kultivácie, stability pigmentu a finančnej nenáročnosti. 

Medzi mikroskopické vláknité huby produkujúce pigmenty rôznej farby patria napr. druhy 

rodov Fusarium sp. (červený pigment – aurofusarín, žltý pigment – benzoquinon), Alternaria 

sp. (fialový pigment – dihydroalterperylenol), Penicillium coralligerum (zelený pigment). 

Melanín (čierny pigment) produkujú druhy Aspergillus niger, Xylaria polymorpha, Tuber 

melanosporum a iné. Karotenoid vo forme β-karoténu (oranžový pigment) produkujú druhy 

Mucor circinelloides, Neurospora crassa, Thelebolus microsporus, Auxarthron umbrinum 

(Obr. 71).  

 

 

Obrázok 71. Mikroskopické vláknité huby produkujúce pigmenty. Auxarthron umbrinum produkuje 

oranžový pigment (a), Penicillium coralligerum produkuje zelený pigment (b), Aspergillus niger 

produkuje čierny pigment (c) (orig. S. Nosalj). 

 

 Poľnohospodárstvo využíva mikroskopické vláknité huby v tzv. biologickom boji  

proti škodlivému hmyzu a parazitom kultúrnych rastlín. Druh Beauveria bassiana je účinný 

voči pásavke zemiakovej, Verticillium lecani napáda larvy v skleníkoch. Lytické enzýmy 

druhu Trichoderma harzianum prenikajú  do pletív patogéna, napr. Rhizoctonia solani, čím 

ho poškodzujú.   

Lesníctvo využíva širokú škálu entomopatogénnych druhov mikroskopických 

vláknitých húb pri ochrane drevín, pričom je veľmi dôležitý výber vhodného druhu, resp. 

https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%92-carotene
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kmeňa. U týchto kmeňov sa zámerne zvyšuje virulencia, biomasa sa produkuje umelo na 

živných pôdach a následne sa kmene aplikujú napr. do polomových oblastí alebo na stromové 

lapáky. Registrované biopreparáty sa vyrábajú napr. z druhov Paecilomyces  fumosoroseus, 

Paecilomyces javanicus, Paecilomyces farinosus, Tolypocladium niveum, Beauveria bassiana 

(Mycotrol, Boverol), Verticillium lecani (Mycotal, Vertalec) a iné.  

V odpadovom hospodárstve sa črtá možnosť ich využitia pri riadenej degradácii, resp. 

likvidácii komunálneho odpadu. Jedná sa predovšetkým o druhy, ktoré majú silný degradačný 

potenciál (druhy rodu Trichoderma, Aspergillus, Penicillium).   

V environmentálnych biotechnológiách, najmä pri procesoch odstraňovania, resp. 

znižovania koncentrácie iónov ťažkých kovov a toxických prvkov (hliník, olovo ortuť, 

kadmium, arzén, chróm a pod.) najmä z vodného prostredia. Tu sa uplatňujú druhy 

Saccharomyces cerevisiae, Cladosporium cladosporioides, Rhizopus arrhizus, Trichoderma 

atroviride, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum a mnohé ďalšie. Využíva sa tak živá 

biomasa  (akumulácia), ako aj biomasa imobilizovaná (sorpcia).  

Konzorciá mikroorganizmov. Biomasa mikrobiálneho konzorcia má v procesoch 

biosorpcie veľký potenciál vďaka efektívnejšiemu odstraňovaniu potenciálne toxických 

prvkov z prostredia. Pri odstránení niklu a kadmia je účinné konzorcium mikroskopickej 

vláknitej huby Aspergillus niger a riasy z rodu Chlorella sp. (Obr. 72). Pri znižovaní arzénu 

sa uplatňuje konzorcium Aspergillus oryzae a Chlorela vulgaris. Biomasa druhov rodu Mucor 

sp. a Chlorella sp. má široké využitie pri odstraňovaní toxických prvkov z odpadových vôd.  

 

 

Obrázok 72. Kultivácia konzorcia mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger vo forme peliet 

a zelenej riasy Chlorella sp. v procese biosorpcie Ni z odpadovej vody. Pelety Aspergillus niger (a), 

detail riasy zachytenej na povrchu pelety (b), detail druhu Aspergillus niger (c)  

(orig. Šimonovičová, A, Nosalj, S.). 
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Konzorcium, ktoré tvorí niekoľko druhov baktérii (Klebsiella pneumoniae, Bacillus 

cereus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp., Stenotrophomonas maltophilia) 

a mikroskopických vláknitých húb (Aspergillus flavus, Aspergillus nomius, Rhizomucor 

variabilis, Trichoderma asperellum) je účinné pri degradácii látok PAH (polycyklické 

aromatické uhľovodíky). Negatívny vplyv  BPS (bisfenol S) a BPF (bisfenol F) látok v pôde, 

dokáže výrazne znížiť konzorcium baktériálnych druhov – Pseudomonas umsongensis, 

Bacillus mycoides, Bacillus weihenstephanensis, Bacillus subtilis a mikroskopických 

vláknitých húb – Mucor circinelloides, Penicillium daleae, Penicillium chrysogenum, 

Aspergillus niger. Pri degradácii ropy sa ukázalo účinné konzorcium baktérie – 

Paraburkholderia tropica a mikroskopickej huby – Scedosporium boydii. 

 

Životné prostredie predstavuje veľmi pestré spoločenstvo mikroorganizmov, ktoré 

má, na jednej strane, pre človeka a jeho aktivity veľmi veľký význam, ale ktoré môže 

človek zároveň svojimi aktivitami výrazne ovplyvňovať – a to tak v pozitívnom, ako aj 

v negatívnom slova zmysle. 
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