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Anotace 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím současných poznatků o magnetotaktických 

bakterií. V úvodní části je popsaná historie objevu magnetotaktických bakterií a je zde 

sepsaná obecná charakteristika těchto bakterií. Dále jsou zde popsány mnohobuněčné 

magnetotaktické bakterie a jejich životní cyklus. Druhá část se věnuje morfologii a fyziologii 

magnetozomů, dělení magnetozomálního řetězce a procesu biomineralizace. V této práci je 

rovněž zahrnut seznam významných druhů magnetotaktických bakterií. Poslední část 

bakalářské práce je věnována využití magnetozomálních nanočástic v biotechnologiích. 

Klíčová slova 

 

Magnetotaktické bakterie, magnezotom, magnetozomální membrána, biomineralizace, 

nanočástice, biotechnologie 

 

Summary 

  

This dissertation provides a summary of up-to-date knowledge of magnetotactic bacteria. The 

opening part surveys the history of the discovery of magnetotactic bacteria and summarises 

the general characteristics of these bacteria. Characteristics of multicellular magnetotactic 

bacteria and their life cycle is described. The second part deals with the morphology and 

physiology of the magnetosomes, the splitting of magnetosomic chain and the process of 

biomineralisation. The text also includes a list of important species of magnetotactic bacteria. 

The concluding part of the dissertation is dedicated to the application of magnetosomic 

nanoparticals in biotechnologies. 
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 1. Úvod 

 

 Magnetotaktické bakterie představují heterogenní skupinu prokaryotních 

organismů, která byla izolována teprve nedávno, v období let 2001 – 2010. Studiem bylo 

zjištěno, že tyto bakterie syntetizují unikátní intercelulární struktury tzv. magnetozomy a 

jsou schopné se orientovat a migrovat podél geomagnetického pole Země. 

 Cílem bakalářské práce bylo shrnutí současných poznatků o magnetotaktických 

bakterií včetně procesu biomineralizace vedoucího k tvorbě magnetozomálních nanočástic 

magnetitu (Fe3O4) či greigitu (Fe3S4).  

Součástí práce je charakteristika nejlépe prostudovaných magnetotaktických bakterií 

a možnosti jejich biotechnologických aplikací při konstrukci nových léčivých postupů 

s využitím buněčných senzorů a biočipů. 
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2. Historie objevu magnetotaktických bakterií 

 

 První vědecké práce o objevu magnetotaktických bakterií publikoval Richard P. 

Blakemore v roce 1987. V článku s názvem „Magnetotactic bacteria“ Blakemore popisuje 

bakterie odebrané z rybníka ve Woods Hole, stát Massachusetts, které se pohybují směrem 

k severnímu geomagnetickému poli. Toto chování bakterií pojmenoval jako 

„magnetotaxis“ (magnetotaxe). Pomocí elektronové mikroskopie objevil, že tento jev 

souvisí s vnitřní morfologií bakteriálních buněk, které obsahují v základní cytoplazmě 

nanokrystaly bohaté na železo, o kterých se domníval, že jsou zodpovědné za 

magnetotaktickou orientaci (Frankel, 2009; Blakemore, 1975).  

 Publikace Blakemora zahájila intenzivní mezinárodní studie magnetotaktických 

bakterií (MTB), které dosud pokračují; ve vědecké literatuře je jeho práce citována více 

než 650krát.  

 Po vydání článku Richarda P. Blakemora byly nalezeny dva dosud nepublikované 

rukopisy, které byly datovány k roku 1963. Autorem je Salvatore Bellini, lékař, který 

pracoval v ústavu mikrobiologie na univerzitě Pavia. Z jeho soukromé dokumentace 

vyplývá, že tyto „magnetosensitivní“ bakterie náhodně objevil v roce 1958 při zkoumání 

vzorků vody ze zdrojů v okolí Pavia. V uvedených rukopisech popisuje pozorování 

různých morfotypů magnetotaktických bakterií ve vodě, které se trvale shromažďují na 

severním okraji kapky tekutiny. Toto chování je zde pojmenováno jako magnetosensitivita. 

Kromě toho se  rukopis zabývá experimenty, kterými Bellini prokázal, že: 

 a) lokální magnetické pole produkované magnety nebo malými elektromagnety může 

překonat geomagnetické pole a určovat směr pohybu bakterií v kapce vody 

b) mrtvé buňky, které jsou v geomagnetickém poli již nelze přenést. 

V druhém rukopisu se Bellini zabývá svými experimentálními metodami pro studium 

magnetické citlivosti a způsoby oddělení magnetotaktických buněk od ostatních bakterií. 

V této práci popsal také experimenty, jak lze změnou okolního prostředí vyvolat změny 

citlivosti buněk (Frankel, 2009). 
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 Od konce 20. století začal rozvoj studie biomineralizace a aplikací MTB 

v nanotechnologiích. Jedni z těch, kteří se začali touto problematikou intenzivně zabývat, 

byli Dirk Schűler a Damian Faivre. 

 Dirka Schűlera zaujala problematika MTB během studia na Ernst Moritz Arndt 

University Greiswald v Německu, kde začal v roce 1990 pracovat na izolaci těchto 

mikroorganismů. V roce 1991 studoval na Institutu biochemie Maxe Plancka 

biomineralizaci u Magnetospirillum gryphiswaldense; tuto bakterii izoloval během své 

diplomové práce. V roce 1999 se stal vedoucím výzkumné skupiny na Univerzitě Maxe 

Plancka, od roku 2006 se jeho výzkum zaměřuje na fyziologii, buněčnou biologii a 

genetiku magnetosomální biomineralizace v MTB a jejich potenciální aplikace 

v nanotechnologiích (Faivre, 2008; Schűler, 2002). 

 Damian Faivre studoval fyzikální chemii na Univerzitě Claude Bernarda ve Francii. 

Od roku 2000 se během doktorského studia začal zajímat o problematiku magnetitů. 

Studoval geochemické vlastnosti nebiogenních magnetitů a roku 2005 začal pracovat jako 

vědecký pracovník ve skupině profesora D. Schűlera v Institutu Maxe Plancka, kde se 

zapojil do různých projektů se zvláštním zaměřením na rozluštění mineralizace 

magnetosomů. Jeho výzkumný zájem se týkal magnetických nanočástic v biologických 

systémech, s určitým důrazem na fyzikálně-chemické aspekty magnetosomální 

biomineralizace MTB a syntéze hybridních magnetických nanomateriálů (Faivre, 2008). 

 

 

Obrázek 1: Damian Faivre a Dirk Schűler (Faivre, 2008) 
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3. Charakteristika magnetotaktických bakterií 

3.1. Doména Bacteria 

 

Z fyziologického hlediska patří mikroorganismy do těchto tří domén: Bacteria, Archea a 

Eukaryota (obr. 2). 

 Bakterie (Bacteria) jsou prokaryotické organismy, které jsou pravděpodobně 

nejpočetnější biotickou složkou ze všech organismů na Zemi. Vyznačují se určitými 

charakteristickými vlastnostmi, jako je například tvar buněk, přítomnost mureinové 

buněčné stěny, plazmidů, nukleoidů, prokaryotického typu ribozomů a DNA bez intronů 

(Šilhánková, 2008; Škutová, 2009). 

 Tvary a seskupení bakterií jsou velmi rozmanité. Mezi základní charakteristické 

tvary patří tyčinkovité (diplobakterie, streptobakterie), kulovité (koky, diplokoky, 

tetrakoky, stafylokoky, streptokoky a sarciny), zakřivené (vibria, spirochety a spirily), 

větvící se a vláknité typy bakterií. Velikost bakterií se udává v mikrometrech a většinou se 

pohybuje mezi desetinami a desítkami mikrometrů. Přestože bakterie mají rozmanité tvary, 

vnitřní struktura buňky vykazuje jisté charakteristické znaky – oproti eukaryotám mají 

bakterie relativně jednodušší intercelulární strukturu, místo buněčného jádra obsahují jeden 

chromozom umístěn volně v cytoplazmě; z dalších organel jsou zastoupeny ribozomy, 

plazmidy, lipidy a mesozomy, popřípadě i další specifické struktury jako jsou například 

vnitrobuněčné membrány, plynné vakuoly, různé buněčné inkluze a magnetozómy, které 

jsou typické pro výše zmíněné magnetotaktické bakterie (Sedláček, 2007; Fečko, 2004; 

Škutová, 2009). 

 Bakterie se dělí do několika kmenů, magnetotaktické bakterie patří do kmene 

Proteobacteria a Nitrospira  (Škutová 2009; Sedláček 2007; Schüler, 2008). 
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Obrázek 2: Fylogenéze živých organismů (NASA Astrobiology Institute) 

 

3.1.1. Kmen Proteobacteria 

 

Kmen Proteobacteria je fenotypově i genotypově rozmanitou skupinou 

gramnegativních bakterií, která je z metabolického hlediska velmi rozdílná. Na základě 

sekvencí 16S rRNA byl tento kmen rozdělen do pěti tříd (Alphaproteobacteria, 

Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Deltaprotebacteria, Epsilonproteobacteria). 

Proteobakterie zastupují největší a fylogeneticky jednotnou skupinu v doméně Bacteria 

s téměř dva a půl tisíci druhy bakterií. Buňky kmene Proteobacteria vždy obsahují 

lipopolysacharidy a peptidoglykany v buněčné stěně, jsou aerobní až mikroaerofilní 

pohyblivé bakterie, které k pohybu používají bičík, nebo klouzavé bakterie, nepohyblivé 

nebo vzácně pohyblivé zakřivené bakterie. Tvary proteobakterií mohou být kokovité nebo 

tyčinkovité (rovné, zakřivené a helikální). Podle nároku na kyslík jsou aerobní, anaerobní, 

aerobně chemolitotrofní, mikroaerofilní nebo fakultativně aerobní. Některé proteobakterie 
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jsou parazitickými a symbiotickými druhy bakterií obratlovců i bezobratlých (Sedláček 

2007; Gupta 2000; Šutová 2009). 

Magnetotaktické bakterie jsou řazeny do tříd Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria 

a Deltaproteobacteria (obr. 3). 

 

3.1.2. Kmen Nitrospira 

 

Kmen Nitrospira  je tvořena malou skupinou bakterií, která se skládá z jednoho řádu 

Nitrospirales a čeledi Nitrospiraceae. Jsou to gramnegativní buňky, které jsou autotrofní a 

mají schopnost oxidovat dusičnany a dusitany. Z metabolického hlediska jsou tyto bakterie 

aerobní, chemolitotrofní, zahrnují biotechnologicky zajímavé skupiny síran – redukujících 

bakterií a magnetotaktické bakterie (Sedláček 2007; Škutová 2009). 

 

 

Obrázek 3: Rekonstrukce fylogeneze MTB (Bäuerlein, 2003) 
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3.2. Magnetotaktické bakterie (MTB) 

 

MTB jsou heterogenní skupinou prokaryotických organismů, které se orientují a 

migrují podél geomagnetického pole Země (obr. 4). Největší množství MTB se nachází 

v oxicko-anoxické přechodové zóně. Syntetizují unikátní speciální intercelulární struktury 

tzv. magnetozomy, skládající se z ferimagnetických nanokrystalů Fe3O4 nebo Fe3S4, které 

jsou obklopeny 3-4 nm tlustou biomembránou (magnetozomální membrána). Přes jejich 

vysoký počet a všudypřítomný výskyt v mnoha mořských a sladkovodních stanovištích je 

většinou MTB obtížné izolovat a pěstovat v laboratorních podmínkách ( Bazylinsky, 2004; 

Faivre, 2008; Frankel, 2009; Flies 2004; Škutová 2009).  

 

Obrázek 4: MTB v časových bodech po aplikaci magnetického pole. Buňky jsou v náhodném směru (0 s) a při 

aplikaci magnetického pole (10 s, 30 s, 120 s) se okamžitě orientují k siločárám. Po několika minutách jsou 

bakterie nashromážděné na severním okraji (Schüler, 2002) 
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3.2.1. Morfologie a fylogeneze MTB 

 

Mezi základní tvary magnetotaktických bakterií patří koky, vibria, spirily a více 

buněčné MTB. Všechny doposud známé bakterie jsou pohyblivé pomocí bičíků a mají 

gram-negativní strukturu buněčné stěny. Migrace MTB podél geomagnetického pole závisí 

na koordinovaném pohybu bičíků. Množství bičíků je jeden z hlavních morfologických 

znaků pro identifikaci MTB – např. Desulfovibrio magneticus RS-1 má jeden polární bičík 

a Magnetospirillum gryphiswaldense má bičíky na obou pólech ( Bazylinsky, 2004; Faivre, 

2008; Frankel, 2009; Flies 2004). 

Hlavními komponenty gram-negativních bakteriálních buněk jsou: základní 

cytoplasma, buněčná stěna a periplasma, která vyplňuje prostor mezi buňkou a vnějšími 

membránami, s vrstvou peptidoglykanu. Některá prokaryota tvoří specializované 

intercelulární inkluze, z nichž některé jsou omezeny na specifické bakteriální skupiny, 

příkladem jsou právě magnetozomy, které tvoří membránově ohraničené magnetické 

částice. Kromě magnetozomů se v cytoplasmě mohou nacházet i jiné intercelulární 

inkluze, např. globule, polyhydroxyalkanoátové inkuze a sirné globule (Keim, 2005; Zhou, 

2012). 

Ve většině MTB se mohou nacházet různě velké granule bez jakýchkoli membrán, 

nejčastějšími prvky v granulích jsou fosfor a kyslík. Granule jsou klasifikovány ve dvou 

typech na fosfor-bohaté granule (P-granule), a fosfor-oxid železnaté granule (PSFe-

granule). Tyto dva typy granulí byly prokázány v kokovitých MTB. Nejběžnější typ P-

granulí obsahuje P, O a Mg, někdy i C, Na, Al, K, Ca, Mg, Fe, Zn a malé množství S a Cl, 

v PSFe-granulích jsou obsaženy prvky P, O, S, Na, Mg, Ca, Fe a často Cl, K, 

Zn. V tyčinkovitých bakteriích jsou tyto granule umístěny vždy na určitém místě v buňce, 

což naznačuje vysokou úroveň intracelulární organizace. Granule jsou považovány za 

hlavní místo pro akumulace kovových iontů, rozdíly ve složení mohou vést k rozdílným 

vazbám s kovovými ionty, např. nahromadění většího množství zlata v PSFe-granulích než 

v P-granulích (Zhou, 2012; Keim, 2005).  

Inkluze jsou v bakteriích velmi časté. Jejich velikost se v průměru pohybuje okolo 0,2 

– 0,5 µm a jsou obklopeny 2 – 4 nm silnou membránou, která je složena z lipidů a 
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proteinů. Jejich hlavní funkcí je skladování uhlíku a energie. V MTB se nacházejí tzv. 

sirné granule, které jsou intercelulárními strukturami. Tyto granule obsahují také 

magnetotaktické bakterie získané z oxicko-anoxické přechodové zóny z chemicky 

rozvrstveného mořského prostředí. Granule v buňkách nemají specifické místo, nejsou 

v přesném počtu a mohou působit jako dárce zásobních elektronů, když buňky cestují do 

sulfidu ochuzených zón. Jsou obklopeny proteinovým povlakem nebo dvouvrstevnou 

membránou (Zhou, 2012; Keim, 2005). 

 

Obrázek 5: MTB izolovaná v Brazílii. Zřetelné magnetosomy (šipka), velké P-granule v cytoplazmě 

(označeno v centru) a sirné granule nebo inkluze (hvězdička) (Keim, 2005) 

 

Obrázek 6: MTB kokovité. Sirné granule (šipka), P - granule (hvězdička) a dva megnetosomální řetězce 

(Keim, 2005) 
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Obrázek 7: Tyčinkovitá MTB.  P-granule (hvězdička) a několik magnetosomálních řetězců tvořící jeden 

svazek (Keim, 2005) 

 

Na povrchu buněk se nacházejí kapsle, na kterých je řada fibril, které jsou dlouhé až 

stovky nanometrů. Kapsle jsou udržovány pomocí elektrostatických a hydrofobně-

hydrofilních sil.  

Povrchy většiny magnetotaktických koků mají tzv. S-vrstvy, které jsou tvořeny 

částicemi organizovaných v hexagonální symetrii. S-vrstvy jsou slabě kyselé a zcela 

pokrývají buňku ve všech fázích růstu. Pracují jako ochranné nátěry, molekulová síta nebo 

jako molekulové a iontové pasti. Mohou inhibovat kovovou precipitaci na povrchu buněk a 

ovlivňovat schopnost pohybu v životním prostředí na vhodné místo. Buněčné povrchy 

kokovitých magnetotaktických bakterií nebo M. magnetotacticum mají kulové nebo oválné 

membránové váčky, funkce a povaha těchto váčků nebyla doposud prostudována (Zhou, 

2012; Keim, 2005; Schuster, 2008). 

MTB se vyskytují v různých fylogenetických liniích bakterií, z tohoto důvodu je 

argumentováno, že magnetozomální biomineralizace se vyvinula z odlišných evolučních 

kořenů. Většina magnetotaktických bakterií patří do třídy α – protheobacteria, ale některé 

morfologicky odlišné tyčinkovité MTB byly zařazeny do kmene Nitrospira a 

mnohobuněčné magnetotaktické prokaryota spolu se síran – redukujícími bakteriemi do 

třídy δ – proteobacteria (Schüler, 2002). 
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3.2.2. Fyziologie a kultivace 

 

Megnetotaktické bakterie jsou metabolicky univerzální. Všechny známé MTB jsou 

mikroaerofilní, aerobní a fakultativně aerobní. Růst a magnetická formace jsou potlačeny 

vyššími koncentracemi kyslíku, u laboratorně kultivovaného kmene Magnetospirillum bylo 

objeveno, že regulační koncentrace kyslíku pro biomineralizaci magnetitu je výrazně nižší 

než maximálně tolerovaná hladina kyslíku pro růst; Magnetospirillum může i nadále růst 

v koncentracích kyslíku, které však potlačují biomineralizaci magnetitu. Schopnost 

chemoautrofizace růstu se zdá být společným znakem pro všechny MTB, byla prokázána 

experimentálně nebo byl odhad založen na přítomnosti genů, které kódují ribulosu-1,5-

bisfosfát-karboxylázu, která je klíčovým enzymem pro autotrofní fixaci uhlíku. Bylo také 

zjištěno, že mnoho kmenů dokáže fixovat atmosférický dusík ( Bazylinsky, 2004; Faivre, 

2008). 

 Přesto, že výskyt MTB v prostředí je poměrně běžný, kultivace MTB v laboratorních 

podmínkách je poměrně obtížná. Problémy vyplývají z jejich životního stylu, který je 

přizpůsoben na sedimenty z chemicky rozdílných vodních stanovišť, které je obtížné 

napodobit v laboratorních podmínkách. Vzhledem k tomu nejsou známá žádná selektivní 

růstová média pro pěstování MTB; rozhodující pro jejich izolaci je efektivní separace 

magnetických buněk z nemagnetického kontaminantu (to může být dosaženo tím, že se 

využívá jejich aktivní migrace podél magnetických siločar). Izolaci MTB lze usnadnit 

růstovým médiem, které obsahuje síru a redoxní gradienty, nicméně pouze několik kmenů 

MTB bylo doposud izolováno v čisté kultuře ( Schüler, 2002). 

Vzhledem k vysoké hojnosti, rozmanitosti a metabolické všestranností, hrají 

magnetotaktické bakterie pravděpodobně důležitou ekologickou roli v sedimentech 

mořských a sladkovodních stanovišť, především v bio-geochemickém koloběhu železa a 

dalších prvků (Faivre, 2008; Keim 2005). 
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3.2.3. Ekologie a diverzita  

 

MTB jsou bakteriální mikroorganismy, které vykazují opačnou magnetickou polaritu 

na severní a jižní polokouli. Bakterie se na severní polokouli pohybuji většinou k jižnímu 

pólu a bakterie na jižní polokouli naopak k severnímu pólu. Nejnovější poznatky také 

potvrzují přítomnost MTB na severní polokouli, které se pohybuji k severnímu pólu 

magnetu. Magnetotaktické bakterie tuto svoji schopnost pravděpodobně používají v 

případech, kdy jsou vlivem turbulence různého původu vytrženy ze svého prostředí. MTB 

lze snadno detekovat v sedimentu nebo vzorku vody s využitím jejich mobility 

v přítomnosti magnetického pole. Výskyt a šíření MTB koreguje s vertikálními 

chemickými přechody, pro většinu bakterií jsou typické přechodové organismy – získávají 

energii pro růst na redukčně oxidačním rozhraní a vyskytují se v tenké vrstvě v 

konkrétních lokalitách (tyto podmínky jsou obtížné zrekonstruovat v laboratořích) 

(Bazylinsky, 2004; Blakemore 1975; Faivre, 2008). 

Ačkoli se MTB vyskytují všude ve vodních prostředích, bylo zjištěno, že v každém 

prostředí se vyskytují různé morfologické typy. Na rozhraní prostředí sediment – voda, kde 

se vyskytují vysoké počty MTB (10
5
–10

6
/ml), se nacházejí u oxicko-anoxické přechodové 

zóny. Velké rozmanitosti se také vyznačují v počtu, uspořádání a tvaru magnetozomálních 

částic u různých magnetotaktických bakterií (obr. 8) (Schüler, 2002). 

Ve sladkovodních sedimentech byly objeveny také různé morfologické typy 

magnetotaktických bakterií. Bylo zjištěno, že bakterie syntetizují ve svých magnetozomech 

pouze magnetit (Fe3O4), a to i přesto, že sladkovodní stanoviště vykazují střední až nízký 

obsah železa (0,01 – 1 mg/l). Některé MTB byly detekovány také v silně alkalickém 

prostředí v solném jezeře Mono Lake, Kalifornie, které je prostředím silně omezeným na 

železo vzhledem k nízké rozpustnosti kovů při vysokém pH (Faivre, 2008; Flies 2004; 

Lefére 2007; Zhou, 2012). 
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Obrázek 8: Transmisní elektronová mikroskopie ukazující buňky různých MTB a jejich  magnetozomální 

krystaly (Schüler, 2002). 

 

V mořských prostředích byly MTB zajištěny převážně v sedimentech pobřeží, ale 

některé studie uvádějí jejich výskyt i v oceánu v hloubce až 3000 m. Nacházejí se zde 

morfologicky podobné typy sladkovodním MTB, ačkoli některé sulfidické sedimenty jsou 

charakteristické přítomností unikátních morfologických forem. Na rozdíl od sladkovodních 

MTB, které vytvářejí pouze nanokrystaly magnetitu, mořské MTB vytvářejí oba druhy 

magnetozomu – magnetitu i greigitu. Stejně jako v sladkovodním prostředí, výskyt MTB je 

obvykle omezen na horní sediment (Faivre, 2008; Flies 2004; Lefére 2007; Zhou, 2012). 

MTB bakterie byly objeveny prakticky po celém světě, napřiklad v USA (Blakemore, 

1979), Japonsku (Kawaguchi, 1995), Brazilii (Spring, 1998), Německu (Flies, 2005) i v 

Čině (Liu, 2006). 
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3.3. Mnohobuněčné magnetotaktické bakterie (MMB) 

 

Mnohobuněčné magnetotaktické bakterie (MMB) jsou unikátní mikroorganismy (obr. 

9 a 10), které se skládají z 10 – 40 bakteriálních buněk uspořádaných kolem centrálního 

bezbuněčného prostoru, kde každá buňka mnohobuněčných magnetotaktických bakterií 

obsahuje nanokrystaly greigitu (Fe3S4). Všechny doposud analyzované MMB jsou podle 

sekvence 16S rRNA zařazený do kmene Proteobacteria. Nedávné nálezy ukazují 

potenciální účast MMB v redukci síranů (Shapiro, 2011; Keim 2004). 

Buněčný cyklus těchto bakterií nemá známé jednobuněčné fáze, po většinu cyklu se 

buňky organizují do duté koule tvořené funkčně koordinovanými a polarizovanými 

vrstvami buněk, které rostou tak, že zvětšují velikosti buněk a nikoliv však svůj počet (obr. 

9a – 9b) objem celého organismu je úměrný k objemu buněk. Následně se všechny buňky 

synchronně rozdělí (obr. 9c) avšak zůstávají spojené v kolonii, organismus tak obsahuje 

větší počet menších buněk. V dalším kroku se stávají buňky eliptické (obr. 9d). Poté se 

torzním pohybem v rovníkové rovině (obr. 9e) rozdělí na dva stejné mikroorganismy (obr. 

9f) (Keim, 2004). 

 

 

Obrázek 9: Životní cyklus mnohobuněčných magnetotaktických bakterii (Keim, 2004) 
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Obrázek 10: Ultra-tenký řez MMB tramsmisním elektronovým mikroskopem, který ukazuje dělení buněk 

(šipka), (Keim, 2004). 

 

 

Obrázek 11: Dělení mnohobuněcných magnetotaktických bakterií (Keim, 2004) 
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4. Úloha magnetozomů 

 

Magnetozomy jsou specializované organely syntetizované magnetotaktickými 

bakteriemi pro geomagnetickou navigaci v jejich prostředí. Magnetozomy jsou složené 

z biomembrány a nanokrystalů buď z železitých oxidů magnetitu (Fe3O4) nebo méně 

častého magneticky sirného greigitu (Fe3S4). Tyto magnetosomy jsou uspořádány 

v intercelulárních řetězcích, které umožnují buňkám přiblížit se podél vnějšího 

magnetického pole (toto chování je známe jako „Magnetotaxe“). Magnetozomy poskytují 

pasivní režim vyrovnání se s magnetickým polem a aerotaktickou signalizací 

mechanického pohybu a umístění buněk v redoxním gradientu (Blakemore, 1975; Faivre, 

2008; Komeili, 2012). 

Jednotlivé magnetosomy jsou obvykle velké okolo 35 – 120 nm a nacházejí se buďto 

rozptýlené nebo uspořádané v řetězcích, v tomto případě jsou krystaly vázáné na cytoskelet 

buňky (obr. 12). Toto rozmezí velikosti je významné, protože inkluze jsou kladeny ve 

stabilní magnetické doméně (tzv. single domain).  

Když jsou inkluze ve velikostním rozmezí 100 – 120 nm, jsou rovnoměrně 

magnetizovány a vzniká více magnetických domén nebo více konfigurací, což má za 

následek, že jejich magnetické momenty na jednotku času jsou výrazně menší než v zrnech 

domény. Při druhém extrému, kdy jsou zrna menší než 30 nm, jsou superparamagnetické a 

to je důvod proč MTB produkují optimální velikosti krystalů pro maximální moment na 

jednotku objemu.  Tvorba magnetosomů je přísně kontrolována skupinou genů, které tvoří 

ve velké většině ucelený fragment popisovaný jako magnetosomální ostrov (Xie, 2009; 

Bazylinsky, 2004; Schüler, 2008; Komeili, 2012; Frankel, 2003). 
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Obrázek 12: Vazba magnetozomů na cytoskelet (Škutová, 2009) 

 

 

4.1. Morfologie a fyziolgie magnetosomů 

4.1.1. Magnetozomální membrána  

 

Magnetozomální membrána je jedinečnou strukturou v MTB, která poskytuje správné 

chemické prostředí pro biomineralizaci a chrání buňku před potenciálně toxickými 

vedlejšími produkty této činnosti. Několik výzkumů prokázalo, že magnetozomální 

membrána je nezávislá struktura, která slouží jako místo pro minerální formace. 

Biomineralizace magnetických krystalů vyžaduje přesnou regulaci přesycení železa a to 

jak redoxním potenciálem tak i vhodným pH. Membrána je považována za klíčovou složku 

v kontrole magnetozomální tvorby (Schüler, 2002; Komeili, 2012; Blakomere, 1975). 

Pro studium biochemického složení magnetozomální membrány, byly studovány 

bakterie Magnetospirillum gryphyswaldense metodou kombinující ultracentrifugaci a 

magnetickou separací, tento postup přinesl vysoké množství neporušených částic, které 

byly bez kontaminujícího materiálu. Stejně jako i u jiných druhů analýza M. 

gryphyswaldense ukázala, že magnetozomální membrána je propojena řadou specifických 

proteinů. Elektroforézou bylo zjištěno, že existuje minimálně 13 polypeptidických skupin, 
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které hrají klíčovou roli v oblasti kontroly biomineralizace magnetických krystalů. 

Magnetozomální proteiny mají specifické funkce v oblasti transportu a akumulace železa v 

nukleární krystalizaci a kontrole pH (Schüler, 2002; Komeili, 2012; Blakomere, 1975). 

Magnetozomální membrána je především složená z fosfolipidů, v níž 50% je 

fosfatidylethanolamin, podobně jako v cytoplazmatické membráně. Proteiny, které byly 

identifikovány v membránách magnetozomů jsou převládající v cytoplazmatické 

membráně, toto tvrzení vede k domněnce, že magnetozomální membrána vznikla 

oddělením z cytoplazmatické membrány a ne samostatně jako nezávislý váček. Důkaz byl 

získán elektronovým kryotomografem, který umožnuje zobrazení vzorku v trojrozměrném 

prostoru bez fixace nebo další předúpravy.  

Navzdory podobnosti obou membrán, mnoho druhů proteinů se nachází pouze na 

povrchu magnetozomální membrány, některé z těchto proteinů jsou zapojeny k procesu 

biomineralizace, takže jejich pochopení je klíčem pro modelaci magnetozomů na gentické 

úrovni. Tento proces byl potvrzen závěry genomové sekvence některým MTB 

(Magnetospirillum magneticum kmen AMB-1, Magnetospirillum gryphyswaldense kmen 

MSR-1 a Magnetospirillum magnetotacticum kmen MS-1). Většinu magnetozomů lze 

pozorovat pod elektronovým mikroskopem (obr. 13) nebo pomocí kryoelektronového 

tomografu (Xie; 2009; Šafářík, 2002). 

 

 

Obrázek 13: Magnetosomy izolované z Magnetospirilum gryphyswaldense, magnetické krystaly obalené 

magntozomální membránou (Šipka)(Šafářík, 2002) 
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4.1.2. Anorganické jádro magnetozomů 

 

Magnetické krystaly vznikají druhotně a mají specifickou, dokonalou krystalovou 

morfologii, která je většinou totožná pro bakteriální druh nebo kmen. Ve srovnání 

s konvekčními magnetickými částicemi vyrobené chemickou syntézou, částice MTB mají 

mnoho zajímavých vlastností, např. úzkou velikostní distribuci. Většina chemicky 

syntetizovaných částic magnetitu je kulovitá, polygonální nebo směsí obou forem. Naopak 

mofrologie je oktahedrální, dodekahedrální a kubická, další tvary jsou již odvozené (obr. 

14,15) (Faivre, 2008; Škutová, 2009; Xie, 2009). 

Zatím není zcela jasné, jak mohou MTB dosáhnout tvarové regulace částic, ale na základě 

znalosti růstu syntetických částic lze předpokládat, že to může to být způsobeno selektivní 

inhibicí specifické plochové absorbce některých organických molekul. Dalším zajímavým 

jevem MTB částic je sklon se připojovat podél určité osy, která je však odlišná pro 

magnetické nebo greigitové částice (Xie, 2009). 

Složení MTB částic je vysoce konzervativní na rozdíl od chemické syntézy, ve které 

slitiny magnetitu lze snadno vyrobit smícháním Fe s jinými kovovými solemi; u MTB je 

mechanismus tohoto specifického příjmu stále neznámý (Xie, 2009). 

 

 

Obrázek 14: Struktury magnetosomů (Bazylinsky, 2004) 
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Obrázek 15: Odvozené struktury magnetosomů (Škutová, 2009). 

 

4.2. Biomineralizace 

 

Biomineralizace je proces, při kterém živé organismy produkují biogenní minerály, 

které jsou součásti jejich organismů. Jedná se o řízený proces, u něhož dochází k ukládání 

minerálu do unikátních struktur, které se vyznačují specifickými biologickými funkcemi. U 

mikroorganizmů byly doposud popsány dva způsoby vzniku těchto unikátních struktur – a 

to pomocí biologicky indukované biomineralizace a biologicky řízené mineralizace.  

U biologicky řízené biomineralizace anorganické minerály vznikají náhodně srážením 

z druhotných interakcí mezi různorodými metabolickými procesy a okolním prostředím. 

Tyto částice se vyznačují variabilním chemickým složením, různou velikostí, zhoršenou 

krystalinitou a nedostatkem specifické krystalové morfologie. Pro MTB je typická 

biologicky řízená mineralizace, při níž dochází ke vzniku magnetozomů s unikátními 

strukturami ( Schüler, 2002; Schüler 2008; Škutová 2009). 

Nejdůležitější krok u biomineralizace magnetotaktických bakterií je transport železa 

z extracelulárního prostředí do buňky. Ačkoli mnoho MTB je mikroaerofilní, příjem železa 

a formaci magnetitu nejsou schopné zahájit, dokud nejsou dosaženy anaerobní podmínky 

okolního prostředí. Dosud není známo, zda je tato regulace podmíněna geneticky nebo zda 

je způsobena chemickou změnou železa za anaerobních podmínek (Komeili, 2012). 
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4.3. Dělení magnetosomalního řetězce 

 

Mechanismus rozdělení magnetosomálních řetězců do dceřiných buněk u různých 

MTB nebylo zatím hlouběji prozkoumáno, částečně z důvodu omezení dostupnosti čistých. 

Nedávná studie založená na vizualizaci s využitím transmisní elektronové mikroskopie 

zjistily, že v jednom řetězci Magnetospirillum gryphyswaldense vznikají magntozomální 

řetězce migrující z mobilního pólu ke středu buňky (budoucí rozdělení buňky) (Lin, 2011). 

Pomocí transmisní elektronové mikroskopie a kryoelektronové mikroskopie bylo 

zjištěno, že dělení magnetozomálního řetězce v M. gryphyswaldense je dobře koordinován 

s buněčným dělením. Vznikající magnetozomální řetězce se pouze přechodně lokalizují na 

buněčný pól ihned po separaci buněk, potom rychle migrují směrem ke středu buňky před 

rozdělením buňky (Katzman, 2011). 

Během buněčného dělní musí MTB překonat stávající magnetickou sílu uvnitř řetězce. 

Katzmann a spolupracovníci zjistili, že u M. gryphyswaldense prochází asymetrické dělení 

buněk ve dvou osách. Během buněčného a magnetozomálního dělení se vytváří 

asymetrické zužování prstence (obr. 16), tím se vyrovnává s magnetickou silou 

v magnetozomálním řetězci. Tento proces, kdy se asymetricky rozděluje buňka 

s magnetozomálním řetězcem, byl poměrně rychlý a dochází k němu v rámci několika 

minut z celého buněčného cyklu, který trvá okolo 4,5 hodin (Katzman, 2011; Lin, 2011). 

Molekulární mechanismus asymetrického rozdělení u Magnetospirillum není stále 

zcela objasněn. Jedna hypotéza uvádí, že toto zvláštní rozdělení je důsledkem genetické 

organizace. Komparativní genomika však ukázala, že na rozdíl od většiny ostatních 

bakterií, které mají pouze jediný gen, který kóduje určitý protein, Magnetospirillum má 

v operonu další gen kódující magnetozomální bílkovinu, která je zapojena do 

asymetrického dělení (Richter, 2007; Lin, 2011). 
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Obrázek 16: Dva různé modely cytokinéze v E. coli a Magnetospirillu gryphyswaldense (Lin, 2011) 

 

4.4. Výroba a čištění magnetozomálních nanočástic 

 

Vzhledem k magnetickým vlastnostem, částice mohou být snadno koncentrovány a 

odděleny spolu s lipidovými vrstvami a bílkovinami z magnetozomální membrány. 

Odebrané částice mají tendenci tvořit agregáty kvůli vzájemné magnetické přitažlivosti. 

Růst MTB v laboratorních podmínkách je složitý, jedním z největších problémů je, že 

většina bakterií má raději komplexně chemicky rozvrstvené vodní biotopy a vertikální 

redoxní přechody, které se velmi těžko napodobují v laboratořích. Dále je náročné trvalé 

uložení optimálních růstových parametrů v uzavřeném systému, např. koncentrace kyslíku, 

který je jedním z nejdůležitějších podmínek v šíření MTB. Příliš vysoké nebo příliš nízké 

koncentrace kyslíku inhibují množství bakterií, proto je třeba kyslík nastavit přesně na 

mikroaerofilní úroveň. I když je počáteční koncentrace kyslíku na optimální úrovni, 

buněčné dýchání spotřebovává kyslík a dochází tak k inhibici růstu buněk. Řešením je 
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připojit inkubační systém, který by byl citlivým detektorem kyslíku a mohl by regulovat 

jeho množství. Systém je velmi složitý a proto bylo pouze několik MTB kmenů úspěšně 

kultivováno v laboratorních podmínkách (Xie, 2009). 

Nejběžnější kultivované MTB jsou M. magneticum kmen AMB-1 a M. gryphyswaldese 

kmen MRS-1. Pro tyto kmeny se snažil Schüler a spolupracovníci nalézt optimální 

podmínky pro růst, proto kmeny pěstovali v modifikovaných nádobách laboratorního 

fermentoru. Na rozdíl od běžné fermentace, byla k tomuto zařízení připojena kyslíková 

sonda, která mohla průběžně sledovat změnu koncentrace kyslíku a následně regulovat 

jeho vstupní množství kyslíku. Nádoby byly také vybaveny automatickou regulací teploty 

a pH. Pokud jde o koncentraci kyslíku, bylo zjištěno, že MTB začala účinně vyrábět 

nanočístice pouze tehdy, když je parciální tlak < 20 mbar (aby nebyl omezen růst buněk, 

museli snížit koncentraci kyslíku až na 0,25 mbar). Nejvyšší výtěžek nanočástic byl 6,3 

mg/l za den, tato hodnota byla dosažena u M. gryphyswaldense. Další snížení koncentrace 

kyslíku pravděpodobně vedlo k vyššímu výnosu, což však nebylo možné ověřit z důvodu 

detekčního limitu přístroje (Heyen, 2003; Xie, 2009). 
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5. Přehled významných druhů bakterií 

5.1. Magnetospirillum gryphiswaldense 

 

Tabulka 1: Taxonomie Magnetospirillum gryphyswaldense (Sedláček, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Magnetospirillum gryphiswaldense (obr. 13) poprvé kultivoval Dirk Schüler z bláta 

malé řeky Ryck nedaleko města Griefswaldu v Německu v roce 2002 (druhotný název 

„gryphiswaldense“ je odvozen z latinského názvu města). Tato bakterie byla jako jedna 

z prvních MTB, které byly izolovány v čisté kultuře. Z důvodu snadné kultivace oproti 

ostatním magnetotaktickým bakteriím byla bakterie vybrána jako modelový organismus 

(Fischer, 2008; Schüler, 2002). 

Magnetické vlastnosti neporušených magnetozomálních řetězců z M. gryphiswaldense 

byly zkoumány pomocí statických a dynamických magnetických analýz a feromagnetické 

rezonance. Bylo zjištěno, že tato bakterie produkuje až 60 magnetozomů, které mají 

průměr okolo 45 nm a skládají se z membránově vázaných krystalů magnetitu (Fe3O4) 

(Fischer, 2008; Grüvberg, 2004). 

 

 

 

 

Doména Bacteria 

Kmen Proteobacteria 

Třída Alphaproteobacteria 

Řád Rhodospirillales 

Čeleď Rhodospirillaceae 

Rod Magnetospirillum 
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5.2. Desulfovibrio magneticus 

 

Tabulka 2: Taxonomie Desulfovibrio magneticus (Sedláček, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Desulfovibrio magneticus (obr. 17) byly poprvé izolovány ze sladkovodních 

sedimentů. D. magneticus je anaerobní síran-redukující bakterie, která tvoří intercelulární 

nanokrystaly magnetitu, které jsou pouze slabě magnetické a mají protáhlý a nepravidelný 

tvar. Buňky D. megneticus tvoří magnetozomy pouze menší než 40 nm nebo je netvoří 

vůbec. 

Magnetické měření celých buněk prokázalo superparamagnetické chování této 

bakterie, což naznačuje, že mnohé krystaly jsou příliš malé, než aby se s jejich pomocí 

mohla buňka orientovat a migrovat podél magnetického pole (Pósfai, 2006). 

 

 

Obrázek 17: Desulfovibrio magneticus se třemi magnetickými nanokrystaly (Pósfai, 2006) 

Doména Bacteria 

Kmen Proteobacteria 

Třída Delthaproteobacteria 

Řád Desulfovibrionales 

Čeleď Desulfovibionaceae 

Rod Desulfovibrio 
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5.3. Magnetospirillum magneticum 

 

Tabulka 3: Taxonomie Magnetospirillum magneticum (Sedláček, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Magnetospirillum magneticum byla izolována z jezera v Tokiu, Japonsko v roce 2001. 

Buňky této bakterie tvoří intracelulární magnetické nanočástice o průměru 50 nm, které 

jsou uspořádány do řetězců složených až z 15 magnetozomů. Buňky M. magneticum se 

pohybují podél magnetického pole otáčením pomocí jednoho bičíku na každém pólu. 

Buňky M. magnticum mají šroubovitý tvar, jsou mikroaerofilní a fakultativně annaerobní 

(Okamura, 2003; Seong 2001). 

 

 

Obrázek 18: Magnetospirillum magneticum (Arakaki, 2008) 
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5.4. Mangetobacterium bavaricum 

 

Tabulka 4: Taxonomie Magnetobacterium bavaricum (Sedláček, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Magnetobacterium bavaricum byla objevena v jezerech Chiemsee a Ammesee v Německu 

v roce 2010. Oproti ostatním magnetotaktickým bakteriím M. bavaricum obsahuje okolo 

600 – 1000 nanokrystalů magnetitu (Fe3O4), tyto krystaly jsou velmi anizotropní s ohledem 

na jejich tvar a magnetizaci, jsou uspořádány do několika paralelních řetězců, které bývají 

stočené do svazků (Jogler, 2010). 

 

 

Obrázek 19: Magnetobacterium bavaricum (Jogler, 2010) 
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6. Význam bakterií v dalších biotechnologií  

 

Bez ohledu na skutečnou funkci magnetosomů, studie MTB ovlivnila řadu vědeckých a 

aplikovaných disciplín. Tyto mikroorganismy pravděpodobně hrají důležitou roli 

v koloběhu železa ve vodním prostředí. Zatímco ekologické studie magnetotaktických 

bakterií jsou vzácné, některé výzkumy naznačují, že v některých ekologických prostředích 

mohou být přítomné významné počty MTB, které tvoří až 5% celkové bakteriální 

populace. V důsledku toho jsou v takových stanovištích značné množství rozpuštěného 

železa, činností magnetotaktických bakterií je 1 – 10% z rozpuštěného železa je tak 

uloženo jako magnetit v sedimentech (Simmons, 2004; Komeili, 2012). 

Přesné složení, velikost a morfologie magnetických krystalů nacházejících se uvnitř 

magnetosomů učinila tento systém výkonným modelem pro studium biomineralizace. 

Mnoho organismů je schopno transformovat anorganické prvky, např. oxid vápenatý a 

oxid křemičitý do složitých trojrozměrných struktur pro různou funkci. Magnetotaktické 

bakterie jsou nejstarší a nejjednodušší organismy schopné této činnosti. Zkamenělé 

magnetické řetězce a krystaly z MTB byly objeveny v četných suchozemských vzorcích, 

které se datují do období kambria ve čtvrtohorách. Magnetická biomineralizace neprobíhá 

pouze u bakterií, mnoho delších organismů, např. včely, ryby, termiti a holubi jsou 

s největší pravděpodobností schopny tvořit magnetit a související oxidy železa a mohou je 

využívat např. pro snímání směru. Magnetit byl také objeven v lidských vzorcích mozkové 

tkáně. Tento objev poukazuje na možnost, že tyto minerály mohou hrát určitou roli 

v neurodegenerativních chorobách, akumulující sraženiny kovů v mozku. Je zřejmé, že 

hlubší porozumění procesu magnetické formace v MTB může vést k objevení mechanismů 

na jiných úrovních organismů a k celkovému pochopení evoluce biomineralizace. 

Mechanismus tohoto procesu ve zjednodušeném systému může poskytnout cestu k léčbě 

případů, kdy je magnetit spojen s patologickým stavem (Komeili, 2012; Šafářík, 1991). 

Proces magnetosomální formace vyžaduje sofistikovanou úroveň kontroly na 

biologické úrovni. Mnoho bakterií je schopno tvořit specializované inkluze s funkcemi, 

které jsou připisovány eukaryotickým buňkám. Genetická ovladatelnost magntosomů 

z MTB je ideální model pro studium buněčné organizace a rozdělení bakterií. Jednotlivé 

vlastnosti magnetických částic, zejména jejich velikost, tvar, čistota a výroba podle 
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okolních podmínek mají potenciální uplatnění pro biotechnologické a biomedicínské 

aplikace, např. magnetické částice mohou vytvářet velké kontrastní látky pro nukleární a 

magnetické rezonance, byly navrženy jako potenciální terapeutické prostředky v 

hypertermické léčbě nádorů.  

MTB byly také zkoumány jako potenciální nástroje pro bioremediace toxických kovů. 

Podle některých výzkumů by mohly MTB vázat toxické sloučeniny v magnetozomech a 

pak je oddělit do okolního prostředí. Bylo zjištěno, že v některých případech čisté 

magnetozomy mohly vázat exogenní kovy jako je např. mangan, kobalt a měď.  

Towe and Moench (1981) objevili malé množství titanu v magnetitu, izolovaném z 

magnetické bakterie. Jejich údaje byly zpochybňovány, protože byla provedena analýza 

s mnoha krystaly současně a nebyla vyvrácena možná vzájemná kontaminace. Přestože 

jsou bakteriální magnetické krystaly považovány za čisté, železné sulfidické krystaly 

z MTB mohou obsahovat až 10% atomů mědi (Keim, 2009; Komeili, 2012). 

 

6.1. Využití nanočástic v medicíně 

 

Využívaní magnetických nanočástic pro biomedicínské aplikace, zejména pro 

magnetickou rezonanci nebo bioseparaci, přilákaly v posledních dvou desetiletích mnoho 

pozornosti. Většina studií byla provedena se syntetickými částicemi, avšak vynikající 

magnetické vlastnosti bakteriálních magnetozomálních nanokrystalů se ukázaly být 

mnohem vhodnější. Uplatnění našly především v nově navrhovaném látkovém 

transportním systému, kde chrání zdravé buňky před působením léčiva, protože 

chemoterapie nádorových onemocnění je komplikována toxickými vedlejšími účinky 

cytostatik na zdravé tkáně. 

Hlavním charakteristickým rysem transportních systému je malá velikost nanočástic, 

které jsou schopné transportu  do orgánů, tkání a buněk. Nanočástice lze v medicíně využít 

v mnohých aplikacích, např. v klinické diagnostice, při výzkumu kmenových buněk, 

v bioanalytickém výzkumu nebo v přípravě buněčných senzorů a biočipů. Největší 

uplatnění však nachází ve výzkumu a realizaci systémů pro cílené uvolňování léčiv. 
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Při vývoji těchto léčivých systému však vzniká celá řada doposud nedostatečně 

vyřešených problémů. Největším problémem transportu částicových systémů v krvi se jeví 

vlastní obranný systém organizmu, kdy dochází filtraci částic plícemi a pohlcení částic 

makrofágy retikuloendotelového systému. Při návrhu nanočásticového systému je také 

doposud ve stádiu vývoje připojení léčivé látky k částici a její opětovné uvolnění 

v požadovaném místě (Rabišková 2008).   
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7. Závěr 

 

Cílem práce bylo popsat a shrnout současné poznatky o magnetotaktických bakteriích 

včetně procesu biomineralizace vedoucího k tvorbě magnetozomálních nanočástic.   

V této práci jsem se zaměřila na charakteristiku specializovaných organel, které 

syntetizují magnetotaktické bakterie pro geomagnetickou navigaci v jejich prostředí. Tyto 

magentozomy jsou uspořádány do intercelulárních řetězců a umožnují buňkám chování 

známe jako „Magnetotaxe“. Magnetozomy jsou obaleny magnetozomální membránou, 

která jim poskytuje správné chemické prostředí pro biomineralizaci. 

V další části jsem popsala významné druhy magnetotaktických bakterií a jejich obecné 

vlastnosti. Mezi významné druhy patří Magnetospirillum gryphyswaldense, Desulfovibrio 

magneticus, Magnetospirillum magneticus a Magnetobacterium bavaricum. 

Závěr této práce je věnován využití magnetotaktických nanočástic v biotechnologiích 

a medicíně. Bez ohledu na skutečnou funkci magnetozomů, mají magnetotaktické bakterie 

potenciální uplatnění v biotechnologických a biomedicínských aplikacích, např. 

magnetická rezonance, bioseparace  nebo hypertermická léčba nádorů. 
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