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Anotace 

 V předložené bakalářské práci je nejprve zpracován obecný popis bakterií – 

fyziologie, morfologie a rozmnožování. Hlavním tématem je vybraný druh bakterií, a to 

anaerobní bakterie. Práce se zaměřuje na jejich charakteristiku, rozdělení, taxonomii a 

využití v oblasti environmentálních biotechnologií – konkrétně v anaerobních 

čistírenských procesech, které se v současnosti dostávají do popředí. Jsou popsány 

konkrétní druhy bakterií, které se na těchto procesech podílejí, a jejich činnost. Část 

práce je věnovaná vybraným rodům anaerobních bakterií významných z lékařského 

hlediska. Jsou popsány rody Bacteroides, Bifidobacterium a Clostridium a jejich 

působení na lidský organismus. Zároveň jsou poskytnuty konkrétní možnosti 

identifikace anaerobních bakterií. 
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Summary 

 In the present bachelor thesis is initially processed by a general description of 

bacteria - physiology, morphology and reproduction. The main theme is selected species 

of bacteria, anaerobic bacteria. The thesis focuses on their characteristics, dividing, 

taxonomy and utilization in the sphere of environmental biotechnology - specifically in 

anaerobic wastewater treatment processes, which are now coming to the forefront. 

Describes the specific types of bacteria involved in these processes, and their activities. 

Part of thesis is devoted to selected important strains of anaerobic bacteria from a 

medical point of view. Described strains Bacteroides, Clostridium and Bifidobacterium 

and their effects on the human body. Specific options for the identification of anaerobic 

bacteria are also provided. 
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Seznam použitých zkratek: 

ATP – adenozíntrifosfát 

DCB-1 – dehalogenating carbon bacterium 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

Eh – oxidoredukční potenciál 

PCB – polychlorované bifenyly 

PCR – polymerase chain reaction 

RNA – ribonukleová kyselina 

RTF – resistance transfer factor 
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Úvod 

 Mikroorganismy představují v přírodě i v životě člověka velkou roli, neboť jsou 

jedním z hlavních činitelů ovlivňujících tvorbu a zachování životního prostředí na naší 

planetě, ale taky při odstraňovaní nežádoucích účinků lidského působení na přírodu i při 

likvidaci následků některých ekologických havárií. Jejich výjimečnou schopností je, že 

dokážou rozložit přirozené organické látky, které jsou tak nezbytné pro veškerou 

buněčnou hmotu, a tím jsou schopné vrátit chemické prvky do koloběhu prvků 

v přírodě.  

  Mikroorganismy jsou organismy viditelné jen pomocí elektronového nebo 

optického mikroskopu. Jsou velmi různorodé, patří mezi ně viry, bakterie, houby, řasy a 

protozoa. Jádro mikroorganismů je jednobuněčné nebo mnohobuněčné. Ve své 

bakalářské práci jsem si z mikroorganismů vybrala speciální druh bakterií, a to 

anaerobní bakterie, které se vyznačují nulovou nebo minimální toleranci ke kyslíku. 

V oblasti ochrany životního prostředí jsou klasickým příkladem aplikace biotechnologií, 

jejich anaerobní metabolismus se využívá pro anaerobní čistírenské technologie – anaerobní 

stabilizace kalů, tuhých odpadů a čištění odpadních vod. Velká část organických látek 

přítomných v odpadu je činností anaerobních bakterií přeměněna na energeticky bohatý 

bioplyn.  

Ve své práci jsem se zaměřila hlavně na využití vzpomínaných anaerobních 

bakterií v environmentálních biotechnologiích. Environmentální biotechnologie jsou 

všechny těžební, úpravnické a zpracovatelské technologické postupy, ve kterých se pro dosažení 

potřebné kvalitativní změny nerostných surovin a odpadů využívají mikroorganismy 

nebo produkty jejich metabolismu. 

V rámci environmentálních biotechnologií mají široké uplatnění v anaerobních 

technologických procesech, které jsou z ekonomického a ekologického hlediska 

nejvhodnější technologie zušlechtění odpadu. 
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1 Mikrobiologie 

 Mikrobiologie (z řeckého micron = malý, biologia = studium života) je věda 

studující vlastnosti a soubor činností mikroorganismů. Mikroorganismy jsou 

jednobuněčné nebo mnohobuněčné organismy, které nemají schopnost tvořit 

diferenciované tkáně nebo pletiva.  

 Mikroorganismy – Protista – se dělí na Prokaryota (mají diferenciované jádro) a 

mikrobiální Eukaryota (mají pravé jádro oddělené od cytoplasmy jaderným obalem). 

Prokaryota se dělí na cyanobakterie a bakterie. Mezi mikrobiální Eukaryota se zařazují 

řasy, houby a protozoa. 

 Mikroorganismy nacházejí uplatnění v mnoha oblastech. Základním oborem je 

obecná mikrobiologie. Cílem studia obecné mikrobiologie je morfologie, fyziologie, 

cytologie, biochemie, taxonomie a genetika mikroorganismů. Tyto poznatky využívají 

aplikované obory mikrobiologie, jako jsou lékařství, veterinářství, zemědělství a 

technická mikrobiologie. Do technické mikrobiologie patří potravinářská mikrobiologie, 

biotechnologie, mikrobiologie ochrany materiálů, geomikrobiologie a mikrobiologie 

životního prostředí [1].  

1.1 Bakteriologie 

 Bakteriologie je vědní disciplína mikrobiologie. Předmětem zájmu je 

identifikace, klasifikace a charakteristika druhů bakterií. Bakterie se identifikují podle 

vlastností, jako například vzhled, výživa, jaké teploty jsou nevyhnutelné pro jejich růst, 

jaké látky produkují, jaký mají metabolismus. Zakladateli bakteriologie jsou Louis 

Pasteur a Robert Koch. 
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2 Fyziologie bakterií 

Bakterie obecně jsou z fyziologické stránky snad nejrozmanitější skupinou 

mikroorganismů. Jejich rozmanitost vyplývá z faktu, že tyto bakterie se liší svými 

nároky na výživu, vztahem ke kyslíku a různými způsoby získávání energie [1]. 

2.1 Rozdělení bakterií  

Podle nároku na výživu dělíme bakterie: 

1. Autotrofní  - k výživě potřebují anorganické sloučeniny. V přítomnosti 

organických sloučenin je inhibováno jejich rozmnožování. Patří sem bakterie, které jsou 

schopny syntetizovat všechny složky své buněčné hmoty z anorganických sloučenin. 

Jako zdroj uhlíku pro výživu je využíván oxid uhličitý, jako zdroj dusíku jsou 

využívány amonné soli, dusičnany a někdy i plynný dusík. 

2. Heterotrofní  - k výživě potřebují organické sloučeniny. Jsou zdrojem uhlíku, 

vodíku nebo energie. Patří sem většina bakterií.  

a) Prototrofní - k jejich výživě jsou potřebné jednoduché organické 

uhlíkaté sloučeniny (jako sacharidy, etanol, jednoduché organické 

kyseliny) spolu s anorganickými solemi. 

b) Auxotrofní -  k jejich výživě jsou potřebné kromě toho ještě složité 

organické sloučeniny (jako vitamíny, aminokyseliny apod.) [1]. 

Podle vztahu ke kyslíku bakterie dělíme: 

1. Aerobní – ke svému životu vyžadují vzdušný kyslík, protože mají vyvinutý 

jenom aerobní metabolismus; patří sem např. octové bakterie (rod Acetobacter) 

 

2. Anaerobní – ke svému životu nevyžadují vzdušný kyslík, kyslík na ně působí 

inhibičně až toxicky;  patří sem např. sporotvorní bakterie (rod Clostridium) 

 

3. Mikroaerofilní  – jejich metabolismus je anaerobní, ale nízké koncentrace 

kyslíku urychlují jejich rozmnožování, patří sem skupina mléčných bakterií (rod Lactobacillus) 
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4. Fakultativn ě anaerobní – jsou schopny aerobního i anaerobního metabolismu, 

za aerobních podmínek jsou schopny mnohem rychlejšího rozmnožování, protože 

aerobní metabolismus mnohem účinněji přeměňuje substrát v energii, a tím je 

poskytováno mnohem více energie pro růst buněk (rod Enterobacter) [1]. 

Podle způsobu získávání energie bakterie dělíme: 

1. Fototrofní bakterie – zdrojem energie fototrofních bakterií je přeměna energie 

světla na energii chemickou, kterou pak využívá buňka pro své životní pochody. Pro tuto 

proměnu je, podobně jako u rostlin, potřebný chlorofyl. Některé fototrofní bakterie 

obsahují ještě kromě chlorofylu karotenoidní barviva. Funkcí těchto barviv je absorpce 

světla a jeho předání do reakčního centra v chlorofylu. Fototrofní bakterie syntetizují 

svoji buněčnou hmotu z anorganických živin a oxidu uhličitého.  

Jelikož k jeho redukci používají fototrofní bakterie různé sloučeniny, dělíme je: 

a) Fotolithotrofní (fotoautotrofní) – jedná se o autotrofní mikroorganismy, 

protože jim pro redukci oxidu uhličitého poskytují anorganické sloučeniny vodík. 

Cyanobakterie využívají jako zdroj vodíku vodu, zatímco tzv. sirné fototrofní bakterie 

využívají jako zdroj vodíku pouze thiosíran nebo sirovodík. Tyto bakterie jsou anaeroby 

a přísnými fototrofy.  

Mezi fotolithotrofní bakterie zařazujeme zelené sirné bakterie (obsahují pouze 

některý z bakteriochlorofylů, jejichž složení se liší od chlorofylu cyanobakterií) a 

purpurové sirné bakterie, např. čeleď Chromatiaceae. Obsahují kromě některého 

bakteriochlorofylu ještě karotenoidní barviva. 

 

b) Fotoorganotrofní (fotoheterotrofní) – organické sloučeniny jsou pro ně 

zdrojem vodíku (pro redukci oxidu uhličitého) a také uhlíku. 

Mezi fotoorganotrofní bakterie zařazujeme nesirné purpurové bakterie. Obsahují 

vedle bakteriochlorofylu také karotenoidní barviva, např. čeleď Rhodospirillaceae. 

Tyto bakterie jsou schopny většinou využívat i plynný vodík. Jejich 

metabolismus je za světla anaerobní, avšak ve tmě mají schopnost aerobně oxidovat 

organické sloučeniny k získání potřebné energie. Z toho vyplývá, že nejsou ani 

přísnými anaeroby, ani striktními fototrofy. 
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 Sirné i nesirné fototrofní bakterie jsou schopné za světla a v anaerobních 

podmínkách využívat (fixovat) vzdušný dusík. Skutečnost, že se fototrofní bakterie 

nejčastěji vyskytují hlavně v zahnívajících tůních, organicky znečištěných tocích, 

mořích a v sirných pramenech, je podmíněna jejich růstovými požadavky. Anaerobní 

podmínky jim zajišťuje vrstva řas, pod kterou se vyskytují.  

Díky odchylnému složení chlorofylu mohou absorbovat světlo o vlnových 

délkách, jež řasy neabsorbují (je to především oblast červeného a infračerveného 

světla). Karotenoidní barviva jim umožňují absorbovat také světlo o vlnové délce 450 

až 550 nm [1]. 

2. Chemotrofní bakterie – energii získávají oxidací chemických sloučenin a 

proměňují ji na energii makroergických látek typu ATP (adenozíntrifosfát) [2]. 

 

Podle zdroje získávání uhlíku je dělíme [1]:  

 

a) Chemolithotrofní (chemoautotrofní) – jedinečným zdrojem uhlíku je pro tyto 

bakterie oxid uhličitý a pro zisk energie oxidují anorganické sloučeniny.  

- bezbarvé (čeleď Thiobacillaceae) a vláknité sirné bakterie (čeleď 

Beggiatoaceae) nabývají energii oxidací síry a jejich sloučenin, hlavně sulfánu [2]. Síru 

ukládají ve formě zrníček ve svých buňkách.  

 

3 H2S + O2 → 2 H2O + 2 S + energie 

2 S + 3 O2 + 2 H2O → 2 H2SO4 + energie 

H2S2O3 + 2 O2 + H2O → 2 H2SO4 + energie 

Bakterie rodu Thiobacillus produkují velké množství H2SO4 a silně okyselují své 

prostředí (až na pH 0,5 a nižší). Příslušníci rodu Beggiatoaceae získávají energii také 

oxidací organických sloučenin. 

-  nitrifikační bakterie (čeleď Nitrobacteraceae) získávající energii oxidací dusíku.  

Rody Nitrosomonas a Nitrosococcus nabývají energii oxidací amoniaku na dusitany: 

2 NH3 + 3 O2 → 2 HNO2 + 2 H2O + energie 
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Rody Nitrobacter, Nitrococcus aj. oxidují dusitany na dusičnany: 

2 HNO2 + O2 → 2 HNO3 + energie 

 

- železité bakterie (čeleď Siderocapsaceae) získávají energii oxidací železnatých 

iontů na železité a své nerozpustné železité sloučeniny ukládájí ve svých slizovitých 

obalech nebo mimo své buňky. Naproti tomu tzv. vláknité železité bakterie jsou 

většinou chemoorganotrofní, protože pro získání energie oxidují organické sloučeniny a 

ukládají je ve formě dlouhých pouzder podél řetězců svých buněk. 

Rod  Gallionella, řazený mezi pučící bakterie je však chemolithotrofní, neboť vytváří 

z železitých sloučenin vláknité pochvy. 

- methanové bakterie (rody Methylomonas a Methylococcus) využívají pouze 

methan a methanol. Tyto mikroorganismy nejsou schopny využívat další organické 

sloučeniny a oxid uhličitý používají pro syntézu své buněčné hmoty: 

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + energie 

2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2O + energie 

 

b) Chemoorganotrofní (chemoheterotrofní) bakterie využívají jako zdroj uhlíku, 

vodíku a většinou i kyslíku k syntéze své buněčné hmoty organické sloučeniny, které 

oxidují pro získání energie. Do této skupiny patří většina bakterií, např. rody 

Streptobacillus, Streptococcus, Pseudomonas, Lactobacillus [2]. 

Oxidace organických sloučenin probíhá dvěma způsoby – za aerobních a 

anaerobních podmínek. 

Za aerobních podmínek (aeroby a fakultativní anaeroby) jsou organické 

sloučeniny oxidovány na oxid uhličitý a vodu, dusík těchto organických sloučenin je 

přeměňován na amoniak. Při nadbytku organického substrátu může dojít jenom k částečné 

oxidaci, čehož následkem je vzniknutí velkého množství organického produktu (využití 

při aerobní kvasné výrobě některých kyselin) [1]. 
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Za anaerobních podmínek se tento proces nazývá anaerobní dýchání. Oxidace 

organických substrátů probíhá na úkor kyslíku dusičnanů (např. příslušníci rodu 

Bacillus) nebo síranů (např. rod  Desulfovibrio, Desulfotomaculum). Ze síranů vzniká 

při tomhle procesu sirovodík, který tvoří spolu s železnatými ionty nebo jinými kationty 

černé sulfidy. Z dusičnanů vznikají jedovaté dusitany nebo nižší oxidy dusíku [1]. 

  



2010 

3 Morfologie bakterií

 Po morfologické stránce nejsou mezi rody bakterií velké rozdíly, jako j

například po stránce fyziologické 

3.1 Tvar bakterií 

Bakterie se vyzna

Rozlišují se [2]: 

• kulovité bakterie 

sarciny (např. rod 

• bakterie tyčinkovitého tvaru 

Bacillus) 

• zakřivené bakterie 

• vláknité bakterie

• větvící se bakteriální bu
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Morfologie bakterií  

Po morfologické stránce nejsou mezi rody bakterií velké rozdíly, jako j

íklad po stránce fyziologické [1]. 

Bakterie se vyznačují různými tvary, které jsou zobrazeny na obrázku 

kulovité bakterie – koky – diplokoky, streptokoky, tetrakoky, stafylokoky, 

ř. rod Streptococcus) 

inkovitého tvaru – bacili – diplobakterie a streptobakterie 

ivené bakterie – vibria, spirochéty a spirily (např. řád Spirochaetales

vláknité bakterie (např. řád Actinomycetales) 

tvící se bakteriální buňky (např. Treponema pallidum) 

Obrázek 1:Tvary bakterií [3] 
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Po morfologické stránce nejsou mezi rody bakterií velké rozdíly, jako je to 

znými tvary, které jsou zobrazeny na obrázku č. 1. 

diplokoky, streptokoky, tetrakoky, stafylokoky, 
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Spirochaetales) 
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Základ bakteriální buňky (obr. č. 2) tvoří buněčný obal, cytoplasma a vnit

Obrázek 2:Průřez buňkou bakterií [1] 
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v buněčné stěně všech bakterií. Hlavní složkou jsou polysacharidová vlákna, tvořící 

molekuly N-acetylglukosaminu a N-acetylmuramové kyseliny. Řetězce těchto 

polysacharidů jsou spojeny prostřednictvím tetra- nebo pentapeptidů, konkrétně 

peptidovou vazbou přes karboxylovou skupinu muramové kyseliny (obr. 3). 

 

G – N-acetylglukosamin, 
M-muramová kys 

Obrázek 3:Schéma struktury peptidoglykanů bakteriální stěny [1] 

 

 Další složky buněčné stěny, jako jsou lipidy, aminokyseliny, polysacharidy 

apod., které svým zastoupením určují charakter buněčné stěny, jsou různé u 

grampozitivních a gramnegativních bakterií [2]: 

Stěnu grampozitivních bakterií vytváří silná peptidoglykanová vrstva, kterou 

stmeluje tzv. teichoova kyselina. Základ teichoové kyseliny tvoří u některých bakterií 

polyglycerolfosfát, u jiných polyribitolfosfát. Kyselina teichoová tvoří 50% sušiny 

buněčné stěny. Na peptidoglykan se vážou ještě polysacharidy složené z glukosy, 

galaktosy, mannosy a dalších monosacharidů. 

Stěnu gramnegativních bakterií tvoří tenká vrstva peptidoglykanů bez teichoové 

kyseliny a z vnější membrány, která obsahuje fosfolipidy, strukturní i enzymové 

proteiny, lipoproteiny a lipopolysacharidy. Díky obsahu lipidů v stěně gramnegativních 

bakterií mají tyto bakterie zvýšenou odolnost k aniontovým povrchově vázaným látkám 

(mýdla, žlučové kyseliny, alkylsulfáty apod.). Stěnové lipopolysacharidy patogenů 

(např. rod Samonella) fungují jako endotoxiny [1]. 



Barbora Pjurová: Anaerobní bakterie 

11 
2010 

4.2 Cytoplazmatická membrána 

Cytoplazmatická membrána je sídlem dýchacích enzymů, bílkovinných 

přenašečů – proteinových nosičů nutných pro transport látek z buňky do buňky [1]. 

 Nachází se pod buněčnou stěnou bakterií a je jedinou membránou 

prokaryotických buněk. Její tloušťka je 7-8 nm. Je to velmi tenká a jemná membrána, 

která je složená z fosfolipidů a proteinů. Proteiny představují 50-70 % její sušiny. Jejím 

úkolem je difuze nízkomolekulárních látek bez elektrického náboje (voda, alkoholy, apod.), 

protože je velmi jemná a elastická a s malými póry. 

 Mesozomy jsou zvláštní vychlípeniny, které vybíhají do cytoplazmy [2]. 

4.3 Cytoplazma 

 Cytoplazma některých bakterií obsahuje barviva – zbarvují buňky a jejich 

kolonie žlutě, oranžově, růžově až červeně.  

Některé bakterie také obsahují černé barvivo melanoidního typu. Řada bakterií 

exkretují barviva do prostředí (modrá, žlutozelená až červená barviva fenazinové 

povahy tvořená některými příslušníky rodu Pseudomonas, a různá barviva 

aktinomycet). Barviva jako melaniny a karoteny však nejsou uvolňovány živými 

buňkami do prostředí. V cytoplazmě bakterií se nacházejí vedle volutinu hlavně kapičky 

poly-β-hydroxymáselné kyseliny – rezervní látky. 

 Ribozomy tvoří 40 % sušiny cytoplazmy. Probíhá v nich syntéza bílkovin. 

Umožňují velkou rychlost syntézy buněčné hmoty bakterií: za optimální teploty, pH a 

přísunu živin [1]. 

4.4 Jaderný materiál 

 Jaderným materiálem bakterií je deoxyribonukleová kyselina (DNA). Nachází se 

v cytoplazmě a je doprovázena malým množstvím polyaminů. DNA bakterií tvoří 

chromozom. Molekula DNA má tvar dvojité šroubovice. Je to polynukleotid, který 

obsahuje dvě purinové báze (adenin a guanin) a dvě pyrimidinové báze (thymin a 

cytosin). Cukr deoxyribosa se váže svým prvním uhlíkem na purinovou nebo 

pyrimidinovou bázi – nukleosid. Kyselina fosforečná je důležitá při spojení pátého 
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uhlíku nukleosidu s třetím uhlíkem dalšího nukleosidu. Pořadí bází v řetězci udává 

složení bílkovin a ribonukleových kyselin v buňce, je nositelem dědičnosti. Adenin je 

spájený vždy dvěma vodíkovými můstky s thyminem a guanin třemi vodíkovými 

můstky s cytosinem [1]. 

4.5 Plazmidy 

 Cytoplazmatické faktory dědičnosti. Samostatné molekuly DNA uzavřené 

struktury, které mají nižší molekulovou hmotnost. Tvoří je skupina tzv. konjugativních 

faktorů - úkolem je konjugace buněk. První známý faktor je F-faktor neboli fertilitní 

faktor – určení pohlaví [3], druhým je tzv. RTF (resistence transfer faktor) – přenášení 

rezistence k různým jedům z buňky do buňky [1]. 

4.6 Bičíky, fimbrie, slizovitý obal 

 Bičíky jsou dlouhá tenká vlákna, která jsou zložena z bílkoviny flagelinu. Slouží 

k aktivnímu pohybu buňky ke zdroji živin, kyslíku apod. Bakterie mohou mít jeden 

bičík, svazky bičíků anebo nemají žádný bičík. Pohybem do prostředí s určitou 

koncentrací látek bakterie reagují na přítomnost těchto látek – chemotaxe, a to pomocí 

chemotaktických receptorů. Reakce anaerobních bakterií na kyslík se nazývá aerotaxe. 

 Fimbrie (pili) jsou dutá vlákénka nacházející se na povrchu gramnegativních 

bakterií. Jsou adhezivní, vedou ke spojování buněk [2]. Jsou složené z bílkovin a 

napomáhají pohybu [3].  

 Slizovitý obal tvoří bakterie kolem svých buněk. Je složen z polysacharidů nebo 

polypeptidů. Chrání buňku proti vysychání a dalším nepříznivým podmínkám (zvýšená 

teplota, účinky jedů, fagocytóza apod.) [3].  
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5  Rozmnožování bakterií 

Bakterie se rozmnožují nepohlavně (dělení a pučení), ale i pohlavně 

(konjugace). 

Nepohlavní rozmnožování bakterií 

Dělení: Tímto způsobem se rozmnožuje většina bakterií. Ve středu buňky začne 

z cytoplazmatické membrány vyrůstat vychlípenina, která se prodlužuje, až vytvoří 

přepážku, která rozdělí buňku zhruba na dvě části. Přepážka se pak pokryje buněčnou 

stěnou, a nově vzniklé buňky se od sebe oddělí, anebo zůstanou spojeny v řetízku. 

Pučení: Touhle cestou se rozmnožuje jen několik rodů bakterií (např. rod 

Hyphornicrobiurn). Dceřiná buňka (pupen) má zpočátku malé rozměry a postupně 

dorůstá. S mateřskou buňkou je stále spojena úzkým krčkem, který může být u některých 

druhů velmi dlouhý. 

Rozdělení buňky předchází replikace DNA. Mezi jednotlivými cykly replikace 

DNA dochází k syntéze bílkovin a ostatních složek buňky. Doba od vzniku dceřiné 

buňky k jejímu dalšímu rozdělení se nazývá generační doba a u většiny bakterií trvá 15 

až 30 minut za optimálních růstových podmínek.  

Pohlavní rozmnožování bakterií 

Konjugace – spájení buněk: Způsob rozmnožování u řady gramnegativních rodů (např. 

fakultativně anaerobní rod Proteus). Dvě buňky se spojují kanálkem, který je 

pravděpodobně tvořen F-fimbrií. Tímto kanálkem přechází vlákno chromozomální 

DNA z jedné buňky do druhé. Potom se buňky od sebe oddělí [1].  

5.1 Spory bakterií  

 Spora – válcovité až kulovité tělísko, silně lámající světlo. Tvoří se na konci fáze 

růstu, kdy se koncentrace živin sníží pod určitou hladinu. U anaerobních bakterií se 

tvoří spory u rodů Clostridium a Desulfotomaculum [2]. Endospory těchto rodů mají 

řadu vlastností (termorezistence, zvýšená odolnost k jedovatým látkám, k vysychání, 

hladovění a mírně zvýšená rádiorezistence), které umožňují přežití spor v nepříznivých 

podmínkách [1].  
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6 Chemické složení buněčné hmoty bakterií 

 Buněčná hmota bakterií je složena z vody a ostatních sloučenin a iontů, které 

vyjadřujeme v procentech sušiny.  

Voda tvoří 70–95 % buněčné hmoty. Bílkoviny mají největší podíl sušiny, a to 

40–80 %. Ribonukleové kyseliny (RNA) představují 10–30% sušiny, kdežto 

deoxyribonukleová kyselina jenom 2–3 % sušiny. Sacharidy zaujímají 5–20 % sušiny a 

lipidy 5–10%.  Ostatní organické sloučeniny, jako meziprodukty metabolismu, 

aminokyseliny, vitamíny a jejich deriváty, barviva a jiné sekundární metabolity, jsou 

přítomny v mnohem menších koncentracích. 

Anorganické složky zjistíme ze suché hmoty buněk. Zpopelněním této suché 

hmoty vzniká popel, který představuje 5-10 % sušiny buněk. Jeho hlavní složkou jsou 

fosfáty – 2-6 % sušiny, sírany – 1 % sušiny (bakterie obsahující síru, kterou mají jako 

rezervní látku, mají obsah síranů vyšší). Z iontů kovů je nejvíce zastoupen draslík, pak 

hořčík, ostatní prvky se vyskytují v menších koncentracích [2]. 
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7 Anaerobní bakterie 

Anaerobní bakterie jsou bakterie nevyžadující ke svému životu vzdušný kyslík. 

Výstižná definice podle Sebaldové říká: „Anaeroby jsou charakterizovány 

anoxibiotickým metabolismem a mimořádnou citlivostí na kyslík, jejíž intenzita se různí 

u různých skupin, ale nikdy se nemnoží v kontaktu s kyslíkem za atmosferického tlaku. 

Nikdy nemají oxygenázy, proto nejsou schopny vpravit molekulární kyslík do svých 

biosyntéz. Protože nemají úplný řetězec cytochromů, nemohou utilizovat molekulární 

kyslík jako konečný akceptor elektronů. Jejich oxidoredukční pochody jsou umožňovány 

proteiny, které přenášejí elektrony. Tyto proteiny fungují jen při záporném 

oxidoredukčním potenciálu. Citlivost na kyslík je způsobena téměř obecnou 

nepřítomností kataláz, peroxidáz a superoxid-dismutáz.“ [12] 

Některé anaeroby nebo jejich mutanty jsou schopné vyvinout katalázu i 

peroxidázy, ale je to podložené menší výkonností nebo zapínají až při nižším 

oxidoredukčním potenciálu (Eh). 

Nebezpečný pro anaeroby je peroxid vodíku, jiné peroxidy a superoxidy, které je 

zabíjí. Škodlivé pro buňku mohou být také intermediární produkty vznikající z reakce 

mezi kyslíkem a prostředím. Kyslík zapříčiňuje zvýšení Eh, který pak znemožňuje 

činnost enzymatických systémů funkčních jenom při nízkém Eh. 

Bohatost metabolických cest různé vybavení různě výkonných rozkladačů 

peroxidů a superoxidů způsobuje fakt, že citlivost anaerobních bakterií ke kyslíku není 

jenom vlastností druhu, ale i kmene nebo mutantů [12]. 

 

Na základě potřeby a tolerance kyslíku dělíme anaeroby [13]: 

1. Obligátní anaerobní bakterie 

a) Striktní anaeroby rostou v přítomnosti ≤ 0,4 % kyslíku 

b) Středně striktní anaeroby rostou v přítomnosti v 0,8 % kyslíku 

c) Aerotolerantní anaeroby rostou v přítomnosti ≥ 2,5 % přítomnosti kyslíku 

2. Fakultativně anaerobní bakterie – množí se za přítomnosti i nepřítomnosti 

kyslíku. 

3. Mikroaerofilní bakterie - jsou kmeny, které tolerují nízké koncentrace kyslíku, 

ale lépe se množí anaerobně nebo s obsahem >10 % oxidu uhličitého. 
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Na obrázku č. 4 je vidět reakce jednotlivých druhů anaerobních bakterií na kyslík. 

Rozmístí se ve zkumavce podle toho, jaký mají ke kyslíku vztah. 

 

 

Obrázek 4:Identifikace aerobních a anaerobních bakterií na základě pěstování v tekuté kultuře [14] 

 

1. Obligátně aerobní bakterie se shromáždí v horní části zkumavky, aby absorbovali 

maximální množství kyslíku. 

2. Obligátně anaerobní bakterie se soustředí u dna zkumavky, aby nepřijímali kyslík. 

3. Fakultativně anaerobní bakterie se shromažďují převážně v horní části, protože 

aerobní dýchání je pro ně nejpřínosnější, ale nedostatek kyslíku jim neublíží, lze je 

nalézt po celé délce zkumavky. 

4. Mikroaerofilní bakterie se shromáždí v horní části zkumavky, ale ne úplně nahoře. 

Kyslík sice vyžadují, ale v nízké koncentraci 

5. Aerotolerantní bakterie jsou rovnoměrně rozloženy po celé délce zkumavky, kyslík 

je neovlivňuje [14]. 

7.1 Taxonomie anaerobů 

 Taxonomie je věda, která se zabývá identifikací a klasifikací jednotlivých druhů 

živých organismů, jejich popisem, katalogizováním, tj. uspořádáním do skupin podle 

původu a příbuznosti. 

Bakterie se dělí na taxonomické jednotky podle příbuznosti (tzn. podle 

morfologických, fyziologických a biochemických vlastnosti). Příbuzné druhy se 

sdružují v rody, rody v čeledě, čeledě v řády, řády v oddělení a ty v  třídy. Vyšší 

jednotkou než třída je subphylum a nejvyšší je phylum [1]. 
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K zjištění morfologických, fyziologických a biochemických vlastností se 

využívají fenotypové testy, ale také molekulární metody, a to zejména 16S rDNA 

sekvenování [15]. 

 V posledních letech se uplatňují metody identifikace založené na prozkoumání 

genetického materiálu buněk bakterií. Patří mezi ně analýza zastoupení bází v DNA a 

studium chemické hybridizace mezi DNA a DNA nebo mezi DNA a RNA [3]. 

Fenotypové testy však zůstávají i nadále jako nejvíce používané, protože např. ve Spojených 

státech amerických je většina nemocnic malých a nedá se očekávat, že budou využívat 

molekulární techniky [15]. 

 V tabulkách č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 je popsána nejnovější taxonomie anaerobů, které 

souvisejí s lidským organismem, a zdroje jejich identifikace. Tato klasifikace byla 

vypracována na základě analýz sekvence 16S rDNA [15]. 

 

Tabulka 1:Taxonomie Actinobacteria phylum [15] 

Organismus Zdroj identifikace 

Actinobaculum urinale Moč 

Actinomyces cardiffensis Abscesy, ostatní infekce 

A. funkei Endokarditida, rány 

A. Hongkongensis Pánevní aktinomykóza 

A. nasicola Nos 

A. oricola Zubní absces  

B. scardovii Krev, moč 

Eggerthella hongkongensis Krev, abscesy, zánět slepého střeva 

E. sinensis Krev 

Olsenella profesa Zubní plak 

Tropheryma whipplei Whipplovo onemocnění, bakteriální 

endokarditida 

Varibaculum cambriensis Abscesy, nitroděložní antikoncepční 

prostředky 
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Tabulka 2:Taxonomie Firmicutes phylum [15] 

Organismus Zdroj identifikace 

Anaerococcus Různí infekce 

Anaerofustis stercorihominis Výkaly 

Anaeroglobus geminatus Ústní flora 

Anaerotruncus colihominis Výkaly 

C. bartlettii Výkaly 

C. bolteae Výkaly, krev, abscesy 

C. hathewayi Výkaly 

C. neonatale Výkaly, krev 

Dialister invisus Ústní dutina 

Dorea longicatena Výkaly 

L. coleohominis Vagína, moč, děložní čípek 

Megasphaera micronuciformis Jaterní absces 

Mogibacterium diversum Jazyk  

M. neglectum Odumřelá zubní dřen  

Peptoniphilus Různé infekce 

Roseburia intestinalis Výkaly 

Shuttleworthia satelles Ústní dutina 

Subdoligranulum variabile Výkaly 

Veillonella montpellierensis Žaludeční, plodové tekutiny 

 

Tabulka 3:Taxonomie Bacteroidetes phylum [15] 

Organismus Zdroje identifikace 

Alistipes finegoldii Zánět slepého střeva 

Anaerostipes caccae Výkaly 

Cetobacterium somerae Výkaly 

Prevotella salivae Sliny 

P. spahii Sliny 
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Tabulka 4:Taxonomie Fusobacterium phylum [15] 

Organismus Zdroj identifikace 

Leptotrichia amnionii Plodová voda 

L. goodfellowii Krev 

L. hofstadii Sliny 

L. spahii Zánět dásní 

L. trevisanii Bakterémie 

L. wadei Sliny 

 

Tabulka 5:Taxonomie Spirochaetes phylum [15] 

Organismus Zdroj identifikace 

Treponema parvum Paradentóza 

T. putidum Paradentóza 

 

Tabulka 6:Taxonomie Proteobacteria fylum [15] 

Organismus Zdroj identifikace 

Campylobacter hominis Výkaly 

Helicobacter winghamensis Výkaly, průjem 

7.2 Využití anaerobních bakterií 

Anaerobní bakterie jsou obecně využívány v různých odvětvích. Jejich uplatnění 

nacházíme v potravinářství – např. rod Lactobacillus, který se využívá na konzervování 

zeleniny, přípravu sýrů, acidofilního mléka, jogurtů. 

Některé druhy vyvolávají u člověka infekční onemocnění a tím se stávají pro lidský 

organismus patogenní. Příkladem mohou být klostridiové infekce způsobovány 

bakteriemi rodu Clostridia, které produkují škodlivé toxiny [3]. 

Ve sféře biotechnologií ochrany životního prostředí jsou využívány na rozklad 

detergentů (např. čistící prostředky) mutanty gramnegativních bakterií, např. rod 

Enterobacter. Dalším prospěšným využitím anaerobních bakterií je likvidace 

nevratných obalů z umělých hmot (čili plastů) [1]. 

V roce 1988 Stevens a kol. identifikovali anaerobní sulfidogenní bakterii DCB-1, která 

je schopna degradace polychlorovaných bifenylů (dále PCB). PCB jsou stabilní chemické 
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sloučeniny, vyskytující se ve všech složkách životního prostředí. Vyskytují se např. 

jako aditiva v gumách, barvy v atramentech. PCB mají nepříznivý vliv na zdraví 

člověka [3].  

Avšak nejrozšířenějšími biotechnologiemi v oblasti ochrany životního prostředí 

jsou biologické metody čištění odpadních vod spolu s biologickými metodami 

zpracování kalů a tuhých odpadů, a to z hlediska rozsahu aplikace a množství 

zpracovávaného materiálu [10]. 

Při pohledu na vývoj anaerobních technologií je zajímavé sledovat, jak 

teoretický výzkum principů anaerobního procesu po biochemické a mikrobiologické 

stránce probíhal v úzkém spojení s technologickou aplikací. K vývoji nové generace 

vysokovýkonných anaerobních technologií vedl růst znalostí o anaerobním 

metabolismu, větší porozumění a pochopení principům procesu spolu s množstvím 

informací o míchání. V neposlední řadě umožnilo studium vysokovýkonných systémů 

plnější využití všech vlastností anaerobního mikroorganismu v jejich složitosti a 

energetické účinnosti [10]. 

7.3 Anaerobní čistírenské technologie 

Biologické metody čištění odpadních vod spolu s biologickými metodami 

zpracování kalů a tuhých odpadů jsou z hlediska rozsahu aplikace a množství 

zpracovávaného materiálu ve sféře ochrany životního prostředí nejrozšířenějšími 

biotechnologiemi. Nejrozšířenějším způsobem stabilizace čistírenských kalů je anaerobní 

stabilizace, je využívána pro zpracování zemědělských odpadů, jako exkrementy hospodářských 

zvířat, organické zbytky rostlinného i živočišného původu apod. [10]. 

7.4 Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce, fermentace, stabilizace nebo vyhnívaní je technologie výroby 

bioplynu z biologických odpadů. Je to ekologický způsob zpracování biomasy. Běžně se 

využívá v čistírnách odpadních vod pro stabilizaci kalů [6]. 

 Anaerobní metanová fermentace organických materiálů – metanizace - je proces, 

při němž směsná kultura anaerobních bakterií rozkládá biologicky rozložitelnou 

organickou hmotu bez přístupu vzduchu. Konečným produktem je biomasa, bioplyn 
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(CH4, CO2, H2, N2, H2S) a digestát (nerozložený zbytek organické hmoty, který je již 

stabilizován – z hygienického a senzorického hlediska je nezávadný pro prostředí) [4].  

Největší využití má bioplyn, který má výhřevnost 18 – 26 MJ.m-3. Využívá se 

pro zpětný ohřev při fermentaci, vytápění a výrobě elektrické energie [6]. 

 V současnosti se dostává anaerobní digesce do popředí z hlediska kombinace 

faktorů technických, politických a regulačních. Některé z těchto faktorů jsou: Rostoucí 

ceny ropy – tradiční zdroje energií se stávají mnohem dražší; EU vyžaduje lepší řízení 

zemědělského odpadu; zvyšuje se poptávka po trvale udržitelných technologiích, které 

jsou podporovány jednotlivci, ale stále více se projevují v činnosti a investicích velkých 

společností; rostoucí poptávka po obnovitelných pohonných hmotách a bioenergii; 

dostupnost tzv. uhlíkových kreditů pro ty země, které zabraňují emisím oxidu uhličitého [5]. 

 V centru environmentálních technologií na Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě Ostrava se nachází Laboratoř anaerobní digesce. Laboratoř slouží především 

k řešení projektů zabývajících se problematikou zvyšování efektivity zpracování 

biologických odpadů v bioplynových stanicích a rovněž možnostmi využití digestátu 

k energetickým a dalším účelům. V laboratoři (obr. č. 5) se nachází 12 modelových 

anaerobních bioreaktorů [25].  

 

Obrázek 5:Laboratoř anaerobní digesce na VŠB – TU Ostrava [25] 
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7.4.1 Mikrobiologie anaerobního procesu 

 Bakterie, které mají schopnost produkovat metan, patří do unikátní genealogické 

skupiny, o které převládá přesvědčení, že se vytvořila dávno před tím, než se v zemské 

atmosféře objevil kyslík. Bakteriální produkce metanu se vyskytuje v přirozených 

anaerobních prostředích, jež vznikají v sedimentech, zamokřených půdách, rýžových 

polích a trávících systémech. 

V současné době je využíván čtyřfázový model fermentace, zobrazený na obrázku č. 6.  

Mikroorganismy, které se zúčastňují anaerobní metanové fermentace, se rozdělují do 5 

funkčních skupin: 

 

1. Hydrolytické a fermentační bakterie 

Mezi tyto bakterie zařazujeme druhy z čeledě Streptococcaceae, Enterobacteriaceae 

a z rodů Bacteroides, Clostridium, Butyvibrio, Eubacterium, Bifidobacterium a 

Lactobacillus. 

Tato skupina mikroorganismů odpovídá za první dva kroky anaerobního rozkladu – 

hydrolýzu a acidogenezi. Produkuje enzymy, které jsou uvolněné do média. Hydrolyzují 

komplexní organické látky – celulosu, hemicelulosu, pektin nebo polysacharidy na menší 

molekuly, které jsou schopné transportu dovnitř buňky. Fermentací těchto látek vznikají 

nižší mastné kyseliny (hlavně máselná, octová a propionová), etanol, kyselina mléčná 

apod. Konečné produkty těchto bakterií závisí na typu počátečního substrátu a na podmínkách 

prostředí [11]. Při nízkém parciálním tlaku jsou tvořeny hlavně kyselina octová, H2 a CO2. Při 

vyšším tlaku vznikají organické kyseliny vyšší, než kyselina octová, kyselina mléčná a 

etanol apod. Rychlost produkce metanu v anaerobních reaktorech je často omezována 

rychlostí destrukce biopolymérů a účinností metabolické interakce mezi skupinami 

bakterií [10]. 

2. Acedogenické bakterie  

Jsou to obligátní až fakultativní anaeroby, do této skupiny zařazujeme druhy 

Syntrophobacter wollinii, Syntrophomonas wolfei a Syntrophus buswelii. 
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Produkují vodík (syntrofní acetogeny) a jsou intenzivně závislé na jeho přítomnosti 

v prostředí. Když je v prostředí vyšší koncentrace vodíku, biochemické reakce jsou 

posouvány opačným směrem, je inhibován jejich růst a metabolismus redukcí 

vnitrobuněčných elektronových přenašečů. Díky tomu jsou důležitá jejich stabilní 

metabolická společenství s jakýmikoliv hydrogenotrofními bakteriemi, které vodík 

spotřebovávají a tím zvyšují termodynamickou účinnost reakcí acedogenických bakterií [10]. 

Úkolem těchto mikroorganismů je katabolizace kyseliny propionové a ostatních 

organických kyselin vyšších, než kyselina octová, alkoholy a některé aromatické 

sloučeniny (např. kyselinu benzoovou a její deriváty) na kyselinu octovou, H2 a CO2. Důležitá 

role vodíku je potvrzována studiemi prováděnými s těmito bakteriemi. Ukazují úzkou 

souvislost mezi acetogenními bakteriemi produkujícími vodík a bakteriemi, které vodík 

spotřebovávají a tím udržují jeho nízkou koncentraci v systému [11]. 

Bakterie Syntrophobacter wollinii rozkládají kyselinu propionovou na octovou, H2 a CO2, 

Syntrophomonas wolfei β-oxiduje mastné kyseliny se sudým počtem uhlíků na kyselinu 

octovou a H2 nebo s lichým počtem uhlíků na kyselinu octovou a propionovou a H2 

v jednom společenství s metanogeny. Syntrophus buswelii má schopnost rozkládat 

kyselinu benzoovou v syntrofii se sulfátredukujícími bakteriemi nebo metanogeny, 

z které produkuje kyselinu octovou a H2 [10]. 

3. Homoacetogenní bakterie 

Trofické bakterie, které pocházejí z městských anaerobně stabilizovaných kalů. 

Patří sem dva druhy nejčastěji izolované, a to Clostridium thermoaceticum a 

Acetobacterium wodii. Rostou na víceuhlíkatých i jednouhlíkatých substrátech a jejich 

metabolismus je schopný vysoké termodynamické účinnosti, protože netvoří vodík. 

Naproti tomu některé druhy rostoucí na oxidu uhličitém vodík spotřebovávají. To jim 

umožňuje podílnost na udržování parciálního tlaku vodíku v systému.  

Clostridium thermoaceticum není schopné růst na jednouhlíkatých sloučeninách 

samotných. Butyribacterium methylotrophicum je druhem homoacetogenů, který je 

způsobilý růst na mnoha víceuhlíkatých i jednouhlíkatých sloučeninách (hexose, 

kyselině mléčné, H2, CO2 a metanolu).  

V kokultuře s Methanosarcina barkeri má schopnost růst na kyselině máselné 

jako jediném zdroji uhlíku a donoru elektronů, taky fungovat jako fakultativní vodík 

produkující acetogen [10].   
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4. Sulfátredukující a denitrifikační bakterie 

V anaerobních reaktorech jsou nejčastěji se vyskytující rody Desulfovibrio, 

Desulfotomaculum a Desulfobulbus.  

Pro anaerobní mikrobiální systém jsou významné, ale hodnocení jejich aktivity 

je vzhledem k metanogenesi rozporuplné. Závisí na daných podmínkách. Rostou na 

víceuhlíkatých substrátech, tvoří kyselinu octovou, vodík, sulfan a amoniak, s využitím 

síranů nebo dusičnanů. Za určitých podmínek mohou tyto substráty i spotřebovávat, 

použijí stejné akceptory elektronů - konkurenty metanogenům. Když jsou vyšší 

koncentrace NO3
- a SO4

2-, může dojít i k inhibici metanogeneze. Důvodem je 

energetická výtěžnost jejich reakcí, která je o hodně vyšší než u metanogenů.  

Některé práce uvádějí inhibiční účinky síranů na metanogenesi, a to kvůli 

toxickému působení vyšších koncentrací produktů – sulfidů – na metanogenní 

mikroorganismy. Při nahromadění sulfidů ve vyšší koncentraci mohou být inhibovány 

hlavně autotrofní metanogeny. 

5. Metanogenní bakterie  

K metanogenním bakteriím patří druhy Methanosarcina barkeri, 

Methanobacterium thermoautotrophicum, Methanothrix soehngenii  které jsou nejvíce 

prostudovány. Metanogenní bakterie jsou nejdůležitější součástí celého procesu 

metanizace. Převádějí konečné produkty obsahující uhlík do plynné fáze a tím zakončují 

metabolický řetězec anaerobního rozkladu organických látek.  

Jsou striktními anaeroby, protože jsou fylogeneticky příbuzné 

s nejprimitivnějšími organismy na počátku života na Zemi, kdy bylo životní prostředí 

extrémně redukční. Rychlost produkce metanu a růstová rychlost metanogenů je 

ovlivněna rozdílnými energetickými výtěžky reakcí tvorby metanu. Např. růst na kyselině 

octové je generační doba 2 až 10 dní a na vodíku s oxidem uhličitým 9 až 24 hodin. V tabulce 

č. 1 jsou zobrazené substráty specifické pro různé druhy metanogenních bakterií. 

Bakterie nejčastěji využívají H2 a CO2 [11]. Nejdůležitějším momentem produkce 

metanu je přenos vodíku mezi acetogenními a metanogenními bakteriemi [7]. 
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Methanobacterium thermoautotrophicum je bakterie označována jako nejplodnější 

metanogen, má generační dobu 2 hodiny na H2 a CO2 nebo na kyselině octové a s CO 

jako jediným zdrojem uhlíku. Methanothrix soehngenii využívá pouze kyselinu 

octovou. 

 

Obrázek 6:Průběh čtyřfázové anaerobní digesce [7] 

 

 Nejdůležitějším meziproduktem anaerobní digesce jsou mastné kyseliny, 

zejména kyselina propionová. Průběh fermentace může být měněn inokulací: např. 

Lactobacillus spp. bude produkovat pouze laktát, zatímco Propionibacterium spp. by 

většinu substrátu měnil v kyselinu propionovou [7].  

7.4.2 Fáze metanové fermentace 

Proces anaerobní fermentace má čtyři fáze: 

Hydrolýza – anaerobní bakterie přeměňují makromolekulární rozpuštěné i nerozpuštěné 

organické látky (bílkoviny, polysacharidy, tuk, celulózu) pomocí enzymů, které 

produkují fermentační bakterie, na nízkomolekulární látky, které jsou rozpustné ve vodě 

(monosacharidy, aminokyseliny, mastné kyseliny a voda). 

Acidogeneze – produkty hydrolýzy jsou rozkládány na jednodušší organické látky 

(kyseliny, alkoholy, H2, CO2). Fermentací těchto produktů se tvoří řada konečných 
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redukovaných produktů – jsou závislé na původním substrátu a podmínkách prostředí. 

Za nízkého parciálního tlaku vodíku je tvořena kyselina octová, H2, CO2, za vyššího 

tlaku vyšší organické kyseliny, etanol, kyselina mléčná apod. 

Acetogeneze – produkty acetogeneze oxidují na H2, CO2 a kyselinu octovou, je také 

tvořena acetogenní respirací H2 a CO2 homoacetogennímy organismy.  

Tyto mikroorganismy rozkládají kyselinu propionovou a ostatní organické kyseliny 

vyšší než octovou, alkoholy a některé aromatické sloučeniny. Jsou tady přítomny 

i minoritní skupiny mikroorganismů – sulfátreduktanty i nitroreduktanty, které 

produkují sulfan a dusík. 

Metanogeneze – fáze procesu obsahující metanogenní organismy, které rozkládají 

některé jednouhlíkaté látky, jako jsou metanol, kyselina mravenčí, metylamin, CO2, H2 

a CO. Metanogenní mikroorganismy mají specifické požadavky na substrát a na životní 

podmínky.  

Vedle acetogenních mikroorganismů, které zpracovávají kyselinu propionovou, jsou 

často označovány za limitující faktor celého procesu. Podle specifiky substrátu je 

rozdělujeme na pouze hydrogenotrofní a pouze acetotrofní.  

 Důsledkem působení acetotrofních metanogenních bakterií vzniká více než 2/3 

CH4 v bioplynu. Kyselinu octovou rozkládají na směs metanu a CO2. Díky schopnosti 

odstraňovat kyselinu octovou a CO2 jsou schopny udržovat pH fermentačního média. 

Rostou pomaleji, než hydrogenotrofní bakterie. Generační dobu mají i několik dní. 

Hydrogenotrofní metanogenní bakterie vytvářejí metan z CO2 a H2. Jejich 

generační doba je cca 6 hodin, rostou poměrně rychle. Z procesu odstraňují vodík, jehož 

koncentrace by měla být při dobré činnosti bakterií minimální. Vodík ovlivňuje zejména 

acetogenní bakterie, které rozkládají kyselinu propionovou a máselnou. Přítomnost 

hydrogenotrofních bakterií je pro ně životně důležitá [8]. 
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Obrázek 7:Schéma toku uhlíku za rovnovážného stavu procesu, kdy jsou metanogeny v plné aktivitě [4] 

 U bioplynového reaktoru probíhá hlavní tok uhlíku podle schématu na obrázku 

č. 7. Celý systém je v dynamické rovnováze a metanogeny v plné aktivitě. Převážná část 

toku uhlíku probíhá přímo od fermentačních mikroorganizmů k metanogénům. Pouze 20 

až 30 % uhlíku je transformováno na meziprodukty dříve, než je fermentováno na metan a oxid 

uhličitý. 

 

Obrázek 8:Schéma toku uhlíku při inhibici nebo nepřítomnosti metanogenů [4] 

 Bez aktivní činnosti hydrolytických bakterií nebo bez přítomnosti metanogenů 

probíhá tok uhlíku podle obrázku č. 8. V téhle situaci vzniká zvýšené množství 

meziproduktů – mastných kyselin.  

7.4.3 Faktory ovlivňující anaerobní procesy 

Anaerobní procesy jsou ovlivňovány řadou faktorů, které mohou působit na prostředí 

mikroorganismů. Náleží mezi ně teplota, pH, přítomnost nutrietů, toxických a inhibujících látek 

a také technologické faktory. 

Vliv teploty: Čím je vyšší teplota, tím je vyšší rychlost anaerobního procesu. 

Metan se tvoří v širokém rozmezí teplot 5 až 95 °C. Většina anaerobních reaktorů pracuje 
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v rozmezí mezofilních teplot tj. při 35 až 40 °C, některé i v termofilní oblasti tj. 50 až 60 °C. 

Změnou teploty se mění rychlosti probíhajících pochodů. Následkem může být porušení 

dynamické rovnováhy procesu [4]. Bakterie jsou citlivé na teplotní výkyvy, zejména jsou-li 

výkyvy krátkodobé. V mezofilní oblasti vydrží bakterie teplotní výkyvy 2 až 3 °C, ale 

v termofilní oblasti by teplotní výkyvy neměly být vyšší než 1°C [8]. Na obrázku č. 9 je 

ukázána teplotní tolerance bakterií. 

 

Obrázek 9:Teplotní rozdělení typů mikroorganismů [8] 

Vliv pH: Pro růst metanogenních organismů je velmi důležitý také rozsah pH, 

který je úzký. Většinou je nutné v reaktoru udržovat pH v rozsahu 6,5 až 7,5 – 

v neutrální oblasti. Při poklesu pH pod 6 a nad 8 je činnost bakterií silně inhibována. 

K výkyvům pH dochází při přetížení reaktoru, kdy produkce kyselin rychlejšími 

bakteriemi předmetanizační fáze je vyšší, než je spotřeba. Dochází k akumulaci 

v systému. Proto je potřeba řídit zatížení podle množství a složení mastných kyselin v 

médiu, aby nedošlo ke zhroucení procesu nebo udržovat dostatečnou neutralizační 

kapacitu přídavkem alkalizačních činidel. V případě vysoké koncentrace amoniaku pH 

není citlivým ukazatelem. 

Přítomnost nutrientů: Pro zapracování a provoz reaktorů je vyžadován správný 

poměr N a P k organickým látkám. Potřebný poměr živin se udává jako CHSK: N:P v 

rozmezí od 300 : 6,7 : 1 až 500 : 6.7 : 1. Kromě dusíku a fosforu jsou přítomny 

mikronutrienty - Na, K, Ca, Fe, S, Mg, Se, W. Žádoucí je také přítomnost řady 

růstových faktorů. Při anaerobní fermentaci kejdy nebo jiných živočišních produktů 

bývá vysoký přebytek amoniaku, který za zvýšeného pH může působit inhibičně až 

toxicky. Naopak, u substrátů přirozeného charakteru je přítomnost nutrientů postačující [4]. 

Výsledky posledních výzkumů ukazují, že některé stopové prvky zvyšují metanogenní 

aktivitu [8]. 
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Přítomnost toxických a inhibujících látek: Jsou to látky, které nepříznivě 

ovlivňují biologický proces. Inhibiční účinky má nejčastěji amoniak a nižší mastné 

kyseliny, jejichž tvorba je závislá na pH procesu [8]. 

Vliv technologických faktorů: Důležitým faktorem je míchání a doba zdržení 

mikroorganizmů by měla být dostatečně dlouhá, aby nedocházelo k vyplavování 

bakterií a aby bylo dosaženo potřebné účinnosti rozkladu. Generační doby anaerobních 

mikroorganismů jsou dlouhé, a to 0,5 až 12 dní pro různé skupiny mikroorganizmu, 

udržuje se doba zdržení v bioplynových reaktorech 20 až 40 dní. Přitom platí, že čím 

hůře je rozložitelný daný substrát, tím je generační doba příslušných baktérií delší [4].  

7.5 Aktivita anaerobních mikroorganismů a její technologický význam 

 Anaerobní mikroorganismy představují hlavní sílu likvidace organického 

znečištění. Pro posouzení aktuálních stavů dílčích procesů, ve kterých se proces 

rozkladu právě nachází, je nutné znát fyziologickou i biochemickou aktivitu příslušných 

mikroorganismů. K získání těchto informací jsou potřebné vhodné technologické 

metody. U čistých kultur nebo u fyziologických skupin mikroorganismů se hodnotí 

aktivita podle způsobu sledování.  

Složitější je to u směsných mikrobiálních společenstev, kde záleží na volbě 

podmínek při jejich stanovení. Pro jednotlivé testy aktivity směsných mikrobiálních 

společenstev se volí několik typických substrátů. Pro stanovení autotrofních 

metanogenů se volí jako substrát kyselina octová, pro hydrogenotrofné metanogeny 

kyselina mravenčí, která nahrazuje směs H2 a CO2, pro metanogeny s obojí funkcí směs 

kyseliny mravenčí a octové. Pro syntrofní acenogeny kyseliny propionová a máselná, 

pro acidogenní bakterie glukóza a pro testování hydrolytické aktivity se používá škrob 

nebo chitin. Úkolem testů aktivity je charakterizace mikroorganismů a snaha o standardizaci 

substrátu. Podle jeho koncentrace a poměru k biomase je možné stanovovat aktivitu reálnou (za 

podmínek prostředí) a potenciální (maximálně možnou). Vždy jde o sledování změn ve 

vztahu substrát – mikroorganismus – produkt [10]. 



Barbora Pjurová: Anaerobní bakterie 

30 
2010 

8 Lékařsky významné anaeroby 

V této kapitole jsou popsané tři rody anaerobů, které jsou významné i z lékařského 

hlediska. Mají významný podíl ve fyziologické floře člověka [12], ale jsou taky patogenní a 

můžou způsobit infekce v téměř všech anatomických částech těla. Tyto organismy jsou 

významnou příčinou infekcí krevního řečiště a tvoří 1-17% pozitivních hemokultur [18]. 

8.1 Rod Bacteroides 

 Rod Bacteroides je jedním z nejvýznamnějších skupin v oblasti lidské střevní 

mikroflóry, představuje 14 až 40 % bakterií v lidských výkalech. V mikrobiální 

mikroflóře se vyskytuje 10 druhů, a to Bacteroides vulgatus, B. thetaiotaomicron, B. 

distasonis, B. caccae, B. eggerthii, B. fragilis, B. merdae, B. ovatus, B. stercoris, a B. 

uniformis. Jsou prospěšné při rozkladu potravin a produkci hodnotných živin a energie, 

které tělo potřebuje. Mají podstatný vliv na lidské zdraví, zejména při kvašení sacharidů 

a katabolismu polysacharidů [16], využití dusíkatých látek, a biotransformace 

žlučových kyselin a dalších steroidů. Jsou prospěšné při rozkladu potravin a produkci 

hodnotných živin a energie, které tělo potřebuje. Většina střevních bakterií získává 

uhlík a energii hydrolýzou molekul sacharidů. Nicméně, když jsou Bacteroides 

zavedeny do jiných částí těla, mohou vyvolat nebo zhoršit abscesy a další infekce,   

např. bakterie B. fragilis (obr. č. 10) [17]. Jsou to rovné gramnegativní, někdy 

opouzdřené a nerovnoměrně se barvící nepohyblivé tyčinky velikosti asi 0,3 až 0,6 µm 

x 1,0 až 3,0 µm i více [12]. Hlavním produktem anaerobního dýchání je kyselina 

octová, kyselina valérová a kyselina jantarová. 

 

Obrázek 10:Bacteroides fragilis [17] 
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8.2 Rod Clostridium 

 Bakterie rodu Clostridium jsou metabolicky velmi aktivní bakterie, které se v 

přírodě zúčastňují koloběhu dusíku i uhlíku. Hlavním sídlem většiny druhů je tlusté 

střevo. Zařazují se sem druhy Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium 

perfringens, Clostridium acetobutylicum, Clostridium difficile, Clostridium novyi a 

Clostridium sordelli.  

Některé jsou patogenní pro člověka především tvorbou toxinů. C. tetani  způsobuje 

tetanus, C. botulinum botulismus a C. perfringens gangrénu [12]. Byly taky zaznamenány dvě 

úmrtí způsobené druhem Clostridium sordelli, které byly spojeny s antikoncepčními 

pilulkami, na trhu působili od roku 2000. Bakterie C. botulinum (obr. č. 12) produkuje 

botulinum toxin, který způsobuje ochrnutí svalů. Přestože má smrtící účinky, prospěšně se 

využívá v medicíně. Injekčně se vpichuje do problémových svalů, čím značně eliminuje 

vrásky. Dosud nejsou známy dlouhodobé nežádoucí účinky [19].  

 Jsou to rovné grampozitivní tyčinky, tvoří spory, většinou pohyblivé. Jsou 

převážně anaerobní [12].  

 

Obrázek 11:Clostridium botulinum [20] 

8.3 Rod Bifidobacterium 

 Bakterie rodu Bifidobacterium, nazývané taky probiotika, jsou přirozenou 

součástí bakteriální flóry člověka [21]. Jsou přítomny v ústní dutině, ve střevě, na sliznicích 

genitálu a také ve folikulech kůže. Jsou fakultativně patogenní i nepatogenní [12]. 

S člověkem mají symbiotický vztah. Tahle skupina má asi 30 druhů, některé z nich jsou 
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B. angulatum, B. animalis, B. asteroides, B. bifidum, B. boum, B. breve, B. catenulatum, 

B. choerinum, B. coryneforme, B. cuniculi, B. dentium, B. gallicum, B. gallinarum,  

B. indicum, B. longum, B. magnum. B. longum podporuje dobré trávení, posiluje 

imunitní systém, produkuje kyselinu mléčnou a kyselinu octovou, která řídí střevní pH.  

Tyto bakterie taky utláčejí růst bakterií Candida albicans, Eischeria coli, a další 

bakterie, které mají více patogenních vlastností, než Bifidobacteria. Počet bifidobakterií 

v lidském těle klesá spolu s věkem. U kojenců, kteří jsou kojeni, tvoří bifidobakterie asi 

90% všech střevních bakterií. Toto číslo je nižší, jsou-li kojenci kojeni z láhví. Ve střevě 

dospělých jsou třetí nebo čtvrtá největší skupina bakterií (pouze 3 až 6 % fekální flóry) [21].  

Jsou to grampozitivní nesporulující anaerobní tyčinky. Velikost tyčinek je různá, 

jsou rovné, rozštěpené, někdy zduřelé, rozloženy do tvaru V, X, Y. Ve střevě fermentují 

cukry a produkují kyselinu mléčnou [12]. 

 

 

Obrázek 12:Bifidobacterium adolescentis [21] 
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9 Předběžná identifikace anaerobních bakterií 

K identifikaci anaerobních bakterií je využíváno mnoho způsobů a postupů. 

Aplikují se tradiční fenotypové testy, molekulární metody, ale taky komerční sady testů. 

Identifikace je významná při určování nemocí. 

Pojem předběžná identifikace anaerobních bakterií představuje makroskopickou a 

mikroskopickou morfologii a výsledek jednoduchých testů. Zaměřuje se na nejčastěji izolované 

anaeroby z klinických vzorků [22]. V České Republice je využívána k identifikaci infekcí. 

Při zpracování vzorků na anaerobní kultivaci je nutné si nejprve uvědomit, jak 

detailně se má identifikace izolovaných kultur provést. Úroveň identifikace by měla 

odpovídat klinické závažnosti odebraného vzorku, počtu a typu izolovaných kmenů a 

potřebě klinika [22].  

K identifikaci lze užít buď komerčních biochemických souprav, kdy úspěšnost 

identifikace je dána databází systému nebo jednoduchých testů, které umožní 

„předběžnou identifikaci".  

U závažných izolátů je možné kombinovat oba způsoby, což může pomoci při 

nepřesvědčivém výsledku identifikace pomocí komerční soupravy. V současné době 

nabývá na významu, v odůvodněných případech, i identifikace izolovaných kultur 

pomocí PCR - polymerázová řetězová reakce (angl. polymerase chain reaction) [22]. 

PCR je metoda zmnožení určitého úseku DNA. Je to alternativa ke klonování, 

ale mnohem rychlejší a jednodušší. Pro uskutečnění metody PCR je potřebné jen malé 

množství DNA, přičemž je možné získat stovky ng až jednotky µg DNA [26]. 

Testy používané k předběžné identifikaci [22]: 

- Makroskopická morfologie kolonií 

- Mikroskopická morfologie a barvitelnost dle Grama 

- ATB diagnostické disky - KANAMYCIN  1000 µg 

                                           - VANKOMYCIN 5 µg 

                                           - COLISTIN 10 µg 
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                                           - SPS (sodium polyanethol sulfonate) 1000 µg 

 

Obrázek 13:Sada diagnostických disků Colistin 10 µg [24] 

Kultivační půdy: 

 Kultivační půda je tradiční a dosud nejvíce využívaný způsob isolace a 

identifikace bakterií. Bakterie rostou většinou v bujonu ve formě zákalu, nebo na pevné 

půdě připravené z bujonu a agaru, kde se z jedné bakterie vytvoří kolonie bakterií. Půdy 

dělíme na základní (pomnožování), selektivní a diagnostické. 

Běžným obohacovadlem agaru je krev (většinou beraní), přidáním 10 – 15 % vzniká 

krevní agar. Slouží ke kultivaci streptokoků, stafylokoků a řady dalších bakterií. 

Přidáním krve do 80°C teplého základu vznikne  čokoládový agar,  vhodný pro kultivaci 

hemofilů [23].  

Pracovní postup při anaerobní kultivaci: 

 Biologický materiál (např. hnis, punktát) je naočkován na kultivační půdy pro aerobní a 

mikroaerofilní kultivaci a dále na kultivační půdy pro anaerobní kultivaci, tj. na krevní 

agar, anaerobní bujón. Makroskopický preparát je zhotoven. Anaerobní půdy se ihned 

vloží do anaerobního boxu, který obsahuje směs plynů, a to 80 % dusíku, 10 % oxidu 

uhličitého a 10 % vodíku. Po dvou dnech se zhodnotí anaerobní kultivace. Zhotoví se 

mikroskopický preparát a z jednotlivých makroskopicky morfologicky odlišných kultur 

jsou zhotoveny subkultury paralelně na krevní agar, kultivovaný mikroaerofilně a 

anaerobní krevní agar kultivovaný anaerobně. Pro selektivní izolaci grampozitivních 

bakterií je provedeno rozočkování na selektivní anaerobní krevní agar. Kultivace 

pokračuje, subkultury jsou hodnoceny za 24 a 48 hodin. Při negativitě se kultivace 

prodlužuje. Subkultury, které vyrostou pouze anaerobně, jsou porovnávány 

s primokulturami na původních půdách (makroskopická morfologie, tvorba pigmentu). 

Z jednotlivých subkultur se zhotovují mikroskopické preparáty [22]. 
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Tato metoda je využívána i pro identifikaci aerobních a fakultativně anaerobních 

bakterií. Příkladem může být identifikace Streptococcus pyogenes.  

Identifikace anaerobních bakterií pomocí komerčních biochemických souprav je 

finančně poměrně náročná. Použití několika jednoduchých testů ve spojení s morfologií 

izolátu, může v řadě případů dát dostačující rodovou nebo i druhovou identifikaci. 

Pravděpodobná identifikace anaerobních bakterií, založená na jednoduchých testech, je 

v mnoha případech konečnou, rychlou, ekonomicky nenáročnou a dostačující 

identifikací. Je považována za platnou, ale nemusí být. V některých případech, jako jsou 

klinicky významné izoláty, je potřebné ji doplnit komerčním biochemickým setem 

event. identifikací pomocí PCR [22]. 
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Závěr 

 Touhle bakalářskou prací jsem chtěla přiblížit svět bakterií, a to zejména jejich 

morfologii, fyziologii, stavbu bakteriální buňky, rozmnožování. V dalších kapitolách jsem se 

zaměřila na určitý druh, který se vyznačuje různou citlivostí ke kyslíku, a to na anaerobní 

bakterie, jejich využití hlavně v oblasti environmentálních biotechnologií. Podrobně 

jsem popsala mikrobiologii anaerobních procesů. 

Rozmach průmyslu ve 20. století nabyl obrovských rozměrů, současná 

chemizace zemědělství a velká koncentrace obyvatel v oblastech se soustředěným 

průmyslem také nepříznivě ovlivňuje koloběh prvků v přírodě, a tím i činnost 

mikroorganismů. Organické zbytky závodů v odpadních vodách jsou intenzivně 

metabolizovány mikroorganismy, což vede k velké spotřebě kyslíku aerobních a 

fakultativně anaerobních bakterií. V takhle zamořených vodách nastává proces tzv. 

„samočištění“ – aerobní a anaerobní rozklad organických sloučenin. Podobný proces se 

využívá v mnohem větším měřítku v biologických čistírnách odpadních vod. 

O využití procesu anaerobní digesce se v poslední době zvyšuje zájem, hlavně 

z důvodu omezení skleníkových plynů, protože díky produkci bioplynu je možné 

nahradit neobnovitelné energetické zdroje. Anaerobní digesce biologického odpadu a 

zvířecích exkrementů umožňuje vznik stabilizovaného organického hnojiva. 

Uvědomuju si závažnost znečištění životního prostředí lidským faktorem, a proto si 

myslím, že tyto technologie jsou nezbytné také pro další generace. 

Tyto bakterie hrají nezastupitelnou roli i v jiných oblastech, jako je 

potravinářství – v kvasném a mlékárenském průmyslu. 

Na závěr mé práce jsem si vybrala tři rody anaerobních bakterií, které hrají 

důležitou roli pro člověka i z lékařského hlediska. Chtěla jsem poukázat na jejich 

příznivý účinek na lidský metabolismus, ale také nepříznivé – patogenní účinky, 

způsobující nemoci u člověka.  

V poslední kapitole jsem uvedla možnosti laboratorní identifikace anaerobních 

bakterií. Identifikace se provádí pomocí anaerobní kultivace, jednoduchých testů a 

biochemických souprav.
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