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SEZNAM ZKRATEK 

 

Adenin – heterocyklická sloučenina 

cDNA – deoxyribonukleová kyselina DNA získaná umělým přepisem zmRNA reverzní 

transkripcí 

Cytosin – heterocyklická sloučenina 

DAPI – 4, 6-diamidino-2-phenylindole je fluorescenční skvrna 

dd NTP – dideoxyribonukleotid 

DNA – deoxyribonukleáza 

dTn – Chemikálie pro izolaci NK 

dTTP – deoxythymintrifosfat 

ERIC – enterobakteriální opakující se intergenová shodná sekvence (Enterobacterial 

fragment length polymorphism) 

GSP – genů specifických primerů (gene specific primer) 

Guanin – heterocyklická sloučenina 

HNO3 – kyselina dusičná 

in situ – je odborný termín pocházející z latiny, znamená „na místě“ 

mRNA – jednovláknová nukleová kyselina 

NO2 – oxid dusičitý 

NO3 – dusičnan 

ONPG – o-nitrophenyl-ß-D-glykopyranosid 

PCR – polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction) 

PFGE – pulzní gelová elektroforéza 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednovl%C3%A1knov%C3%A1_RNA&action=edit&redlink=1
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RAPD – náhodná polymerázová řetězová reakce 

rDNA – ribozomální DNA 

REP-PCR – repetitivní polymerázová řetězová reakce (Repeat Sequence Primed 

Polymerase) 

RFLP – polymorfizmus delky restrikčnich fragmentů (z angl. restriction 

RNA – ribonukleova kyselina (z angl. ribonucleic acid) 

rRNA – ribozomalni RNA 

T4 DNA ligáza – modifikující druh enzimu 

Taq – z lat. Thermus aquaticus 

tRNA – transferová RNA 

Uracil – heterocyklická sloučenina 
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1. ÚVOD 

V průběhu času se kaţdý organizmus přizpůsobuje prostředí, ve kterém ţije. 

Jestliţe se nedokáţe přizpůsobit tak zaniká, to platí i pro mikroorganizmy. Od objevení 

mikroorganismů se je člověk snaţil rozlišovat a třídit do taxonů, na základě jejich 

specifických vlastností. Člověk tyto vlastnosti zkoumal a začal vyuţívat v mnoha lidských 

činnostech. Pro snazší rozlišení a zkoumání bakterií, vznikly metody jejich identifikace na 

základě fenotypových a v posledních letech i genetických znaků. Díky těmto metodám lze 

bakterie přesně rozlišit a správně zařadit do taxonů. Nejnovější a nejvíce pouţívané 

metody pro lepší a přesnější identifikaci jsou genetické metody, které jsou vysoce přesné a 

rychlé. Většina těchto metod identifikace bakterií se zaměřuje na podjednotku ribozomální 

RNA (16S rRNA), která je stejně jedinečná jako lidské otisky prstů. Díky těmto metodám 

lze sledovat mutace různých bakterií a následně je moţné vyuţití např. v oblasti průmyslu 

nebo jako transgenní organizmy. Tato diplomová práce se zabývala jak klasickou 

identifikací, tak i moderními metodami identifikace prokaryot. V experimentální části byly 

zkoumány dvě metody zaloţené na klasické identifikaci. Klíčovým prvkem identifikace 

není zkoumání prokariot jen jednou metodou ale spojením obou těchto metod jak klasické i 

moderní. 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ MIKROBIOLOGIE 

V historii vývoje vědního oboru bakteriologie je mnoho významných objevitelů, kteří 

svými poznatky přispěli k rozvoji bakteriologie.  

2.1 Základní přehled etap v historii bakteriologie 

Antonius van Leeuwenhoek v roce 1676 objevil první bakterii pomocí 

jednoduchého mikroskopu. Pozorování provedl ve vodním prostředí. Na základě zjištěných 

informací popsal tvar bakterie. Tím učinil první krok k rozvoji bakteriologie. (Kaprálek 

1999) 

Důleţité historickým mezníkem je začátek 18. století. Zde přinesl důleţité poznatky 

geniální chemik Louis Pasteur (1822-1895). Zdokonalil princip sterilizace, a určil 

podmínky, při kterých lze udrţet tekutinu uvnitř nádoby sterilní. Této metody se např. 

v laboratořích pouţívá v podobě Petriho misek. Prokázal moţnost existence ţivota bez 

vzduchu (anaerobiosu). Dokázal, ţe vzdušný kyslík brzdí rychlost kvašení a působí na 

zpomalení rychlosti spotřeby cukru. Tento jev se nazývá Pasteurův efekt. (Kaprálek 1999) 

Robert Koch (1843-1910) původem venkovský lékař, Jako první prokázal, ţe 

Bacillus anthraxis je původcem anthraxu a vypracoval soubor pravidel a postupů, které se 

při prokazování příčinné souvislosti mezi předpokládaným původcem choroby a chorobou. 

Podařilo se mu identifikovat původce tuberkulózy. (Kaprálek 1999) 

Dalším badatelem, který přispěl k rozvoji bakteriologie, byl Christian Gram. 

Objevil způsob barvení bakterií v ţivočišné tkáni. Tato metoda se jmenuje Gramovo 

barvení bakterií. Metoda spočívá v obarvení preparátu tkáně obsahující bakterie 

krystalovou violetí a následném působením gramova jodového roztoku. Působením 

etanolem, dojde k odbarvení tkáně dříve neţ bakterií, takţe se bakterie jevily modrofialově 

na pozadí ţluté tkáně. Na základě této metody barvení dnes rozlišujeme mezi 

grampositivními a gramnegativními bakteriemi. (Kaprálek 1999) 

Sergej Nikolajevič Vinogradskij (1856-1953), dokázal izolovat nitrifikační 

bakterie. Tyto bakterie v půdě jsou příčinou oxidace amoniaku na dusičnany. Objevil 

anaerobní bakterie fixující vzdušný dusík i aerobní bakterie, které rozkládaly celulózu 

v půdě. (Kaprálek 1999) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anthrax
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Jacques Monod Laureát, nositel Nobelovy ceny, otec molekulární biologie přinesl 

nové moţnosti růstu bakteriálních kultur. Monod učinil z růstových pokusů extraktní 

záleţitost. Zavedl ţivná média, která byla sloţena jen z chemicky definovaných sloučenin. 

Kaţdá komponenta byla předem známa a úbytek měřitelný. Objevil fakt, ţe měříme-li 

pomnoţení bakterií v zakaleném ţivném médiu v kolorimetrickém uspořádaní, pak takto 

na kolorimetru naměřená „extinkce“ bakteriální suspense je přímosměrná koncentraci 

biomasy bakterií. To znamenalo rychlou, jednoduchou a přesnou metodu měření růstu 

kultury, místo dosud pouţívané metody počítání buněk pod mikroskopem. Monod 

zformuloval základní zákony o výţivě bakterií, růstu a mnoţení. Tyto zákony platí dodnes. 

(Kaprálek 1999) 
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3. ČLENĚNÍ BAKTERIÁLNÍCH MIKROORGANISMŮ 

3.1 Taxonomická systematika 

Věda, která se zabývá tříděním skupin organismů podle podobnosti, se nazývá 

taxonomie. Skupina organizmů určitého stupně podobnosti je taxon. Mikrobiologická 

taxonomie vychází ze tří hlavních disciplín klasifikace, nomenklatura, identifikace. 

Klasifikace je uspořádání organizmů do taxonomických skupin na základě jejich 

podobnosti nebo příbuznosti. Nomenklatura je proces přiřazení jmen taxonomickým 

skupinám. Identifikace je proces řazení neznámého organizmus zavedeného a 

pojmenovaného taxonu, ve smyslu tohoto se uţívá téţ termínu diagnostika. (Dobiáš 2003, 

Kaprálek 1999) 

3.1.1 Klasifikace 

Klasifikace je třídění organizmů do skupin. Provádí se na principu zjištění hodnoty, 

kterou získává konkrétního organizmu za určitý znak.  U kaţdého jedince se stanoví 

hodnoty a znaky, které jsou vnější (fenotypové), nebo vnitřní (genotypové). Znak můţe 

získávat buď dvě, nebo více hodnot. Současné metody porovnávají vnější znaky a vnitřní 

znaky. Třídění na základě podobnosti se jedinců se nazývá fenetické. Druhá moţnost je 

vytváření taxonů podle fylogenetické příbuznosti, označujeme ji jako klasifikaci aletickou.  

Na základě hodnot znaků lze jedince zařadit do taxonů. Pro zařazení jedince do taxonu 

podle znaků se pouţívá metoda monothetická nebo polythetická. U metody monothetické 

se při určení klasifikace pouţívá nejdůleţitější klíčový znak, coţ je u bakterií někdy 

problematická záleţitost. U polythetické metody posuzujeme všechny znaky a současně 

jedince rozděluje do skupin podle celkové podobnosti s co největším počtem stanovených 

znaků. Nevýhodou polythetická klasifikace je vytváření taxonů na základě fenetické 

podobnosti, která nemusí vţdy zaznamenat evoluční příbuznost, která je podstatou 

atletických systémů. (Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 
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3.1.2 Nomenklatura 

Názvosloví neboli nomenklatura organizmů je zaloţena na binomickém systému, 

který přiřazuje kaţdému systému rodový a druhový název. V odborném textu se píše 

kurzívou. Názvy jsou odvozeny z řeckých či latinských slov podle určitých 

charakteristických vlastností typických pro daný taxon, také mohou být odvozeny podle 

osobnosti spojené s jejím objevem. Řídí se mezinárodními pravidly vydané komisí 

Aproved Lists of Bacterial Names, která obsahuje všechna platná jména bakterií. 

Nomenklatura bakterií je oficiální, coţ znamená, ţe kaţdý taxon má pouze jedno platné 

jméno. (Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 

3.1.3 Identifikace 

Zařazení nově izolovaných mikroorganismů do taxonu je proces identifikace, jejím 

předpokladem je dobrá taxonomie. Je-li taxon podrobně a dobře popsán, pak zařazení 

neznámého organizmu do taxonomie znamená důleţitou a bohatou informaci o 

morfologických, biochemických, patogenních, antigenních a dalších vlastnostech, který 

daný taxon specifikují. Identifikace, stejně jako klasifikace, se provádí na základě zjištění 

hodnoty, která nabývá u konkrétního organizmu určitého znaku. Jeden z moţných postupů 

identifikace je dichotomický klíč, coţ je způsob určení jen ze dvou moţností, běţně 

pouţívaný u rostlin a ţivočichů, klasifikace se provádí na základě hodnoty jednoho 

klíčového znaku. Takové klíče jsou jiţ zkonstruované i pro bakterie, ovšem s určitými 

potíţemi, ta největší spočívá ve výskytu řady výjimek z pravidla o hodnotě daného znaku. 

Hodnoty znaku u bakterií jsou veličinou pravděpodobnosti a to si vynucuje numerickou 

identifikaci. Jedná se o numerické vyhodnocení podobnosti mezi klasifikovanými 

jednotkami a uspořádaní těchto jednotek do taxonu na základě velikosti shody. (Dobiáš 

2003, Kaprálek 1999) 

Základní metody numerické identifikace: 

1. Metodou numerické taxonomie je prováděna klasifikace neznámého kmene spolu 

s kmeny známými. Není to tedy proces identifikace, ale jedná se o klasifikaci. Pro 

identifikaci jediného kmene je to postup zcela nepraktický. 

2. Stanovení celkové podobnosti neznámého kmene s polytheticky známými 

skupinami nebo s hypotetickými průměrnými organizmy reprezentujícími danou skupinu. 
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3. Matematická konstrukce identifikačního dichotomického klíče. Matematický 

aparát je pouţit ke stanovení nejlepšího znaku jako znaku rozhodujícího a velice 

důleţitého. Výhodou takového postupu je sníţení počtu nutných testů k identifikaci, 

nevýhodou jsou však nesnáze s identifikací kmene aberátního. 

4. Metoda pravděpodobnosti je zaloţena na stanovení pravděpodobnost positivního 

výsledku kaţdého jednotlivého testu pro příslušníky jednotlivých taxonů. Porovnávány 

jsou výsledky známého a neznámého kmene. Výsledkem je identifikace vyjádřena 

pravděpodobností, kterou je stanovena pravděpodobnost, přiřazení neznámého kmene do 

taxonu. Podle pravděpodobnosti lze kmen identifikovat jako příslušníka daného taxonu, do 

kterého patří s nejvyšší moţnou pravděpodobností. (Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 

3.2 Molekulární – genetická taxonomie 

Molekulární metody jsou zaloţené na identifikaci genetické informace DNA a RNA. 

3.3 Klasická bakteriální identifikace 

Tradiční klasifikace mikroorganizmů je zaloţena na analýze fenotypových znaků a 

má klíčovou úlohu při identifikaci. Fenotypové znaky zahrnují velkou škálu moţností, 

mezi nejdůleţitější morfologické znaky bakterií řadíme kultivační, fyziologické, 

biochemické a serologické vlastnosti bakterií. (Rozsypal et al. 1981) 
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3.3.1 Morfologie bakterií 

Morfologické znaky jsou nápadné genotypické znaky pozorovatelné pod 

mikroskopem. Hodnotí se tvar, velikost, počet a umístění bičíků na bakteriální buňce. 

Kulovité bakterie (koky) mohou být uspořádané různým způsobem, nejčastěji lze rozlišit 

diplokoky (dvojice koků), streptokoky (koky seskupené řetízkovitě), tetrakoky (čtveřice 

koků) a stafylokoky (koky uspořádané hrozníčkovitě, nebo koky uspořádané do seskupení 

krychlovitého tvaru (tzv. balíčky). Baktérie tyčinkovitého tvaru bývají obvykle 

označovány jako tyčky nebo tyčinky. Tvoří také charakteristická seskupení jako koky, a 

proto u nich rozeznáváme diplobakterie (dvojice baktérií), streptobakterie (řetízky baktérií) 

nebo palisádové seskupení baktérií. Dalším druhem jsou zakřivené baktérie, podle jejich 

tvaru rozlišujeme vibria (lehce rohlíkovitě zakřivené tyčinky), spirily (lehce zvlněné 

tyčinky), spirochety (tyčinky šroubovicovitého tvaru. Vláknité baktérie, jsou bakteriální 

buňky ve tvaru dlouhých tenkých vláken (obr. č 1). Větvící se bakteriální buňky jsou 

bakterteriální buňky (aktinomycety), které se větví buď úplně (např. Streptomyces), nebo 

projevují náznaky větvení (např. mykobaktérie nebo korynebaktérie). Úplně větvící se 

buňky (Streptomyces) vytvářejí mycelium. (Demenerová 2009) 

 

Obrázek 1. Tvary bakteriálních buňek. Dostupný z 

WWW:< http://www.zstravnik.cz/e_prirodopis/6_rocnik/VIRY_bakterie_sinice.htm> 
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Velikost bakterií se pohybuje v rozmezí mikrometrech aţ milimetrech. Většina 

bakterií má rozměry 1 – 3 nm. Pozorujeme je optickým mikroskopem s imerzí při 

maximálním zvětšení. (Rozsypal et al. 1981) 

Významným morfologickým znakem pohyblivých bakterií je počet a umístění 

bičíků. Monotricha mají bičíky jen na jednom pólu buňky. Lofotricha mají svazek bičíku 

na jednom nebo obou pólech buňky. U peritricha bičíky pokrývají celé tělo bakteriální 

buňky. Atricha je druh bakterialních buněk, který nemá ţádné bičíky. K rozpoznávání 

morfologických znaků jsou vhodné metody diagnostického barvení. (Dobiáš 2003, 

Kaprálek 1999) 

Barvení podle Grama umoţňuje rozlišovat bakterie na grampozitivní nebo 

gramnegativní, případně gramlabilní. Metoda funguje na principu schopnosti buněčné 

stěny rozdílně vázat komplex barviva. Grampozitvní bakterie (G
+  

bakterie) mohou dík 

struktuře buněčné stěny vázat komplex krystalové violeti a jodidu draselného na kyselé 

skupiny. Buňky po obarvení karbolfuchsinem nebo eosinem zůstávají modré. U 

gramnegativní bakterie (G
- 

bakterie) buněčná struktura stěny umoţňuje slabou vazbu 

komplexu krystalové violeti a jodidu draselného. Buněčná stěna se odbarví acetonem. To 

znamená, ţe buňky jsou poté opět bezbarvé a tím snadno obarvitelné karbolfuchsinem 

nebo eosinem. Výsledné zbarvení bakteriálních buněk je červené. (Kaprálek 1999) 

3.3.2 Fyziologické vlastnosti 

Další druh identifikace bakterií můţeme provádět podle fyziologických vlastností 

jako je vztah ke koncentraci vodíkových iontů, teplotnímu rozmezí růstu, vztahu k 

volnému kyslíku, typu metabolismu. Podle hodnoty optimálního pH prostředí pro růst 

bakterie je můţeme rozdělit do tří následujících skupin. První skupinou jsou acidofilní 

bakterie, které mají pH pod 7. Dále jsou to neutrofilní bakterie, ty se dokáţou růst pouze 

v prostředí s pH v rozmezí 7. Alkalifilní rostou v pH větší neţ 7. Při ţivotní činnosti 

bakterií dochází ke změnám pH prostředí. Proto se při kultivacích vyuţívá v médiích sůl 

slabé kyseliny jako pufru. Zda dochází při kultivaci k okyselení či alkalizaci média zaleţí 

na jeho sloţení. (Rozsypal et al. 1981, Demenerová 2009) 
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Teplota je dalším faktorem, který výrazným způsobem ovlivňuje ţivot všech 

organizmů. Bakteriální buňka má v celém svém prostoru vţdy stálou teplotu stejnou jako 

je teplota prostředí. Teploty, ve kterých mohou bakterie vykonávat ţivotní funkce, ve 

srovnání s ostatními organizmy jsou velice široké, nejsou však neomezené. Většina druhů 

bakterií můţe růst v prostředí s teplotou od -10 do 90 °C, ale růstová rychlost bakterie se 

liší podle teploty prostředí. Kaţdý druh bakterie má pro svůj růst rozmezí teplot, které je 

daný druh bakterie optimální. Tedy rozmezí teplot, kde roste nejvíce a nejrychleji. Pokud 

se odchýlí od optimální teploty tím, ţe teplota klesne nebo se zvýší od optima, pak se růst 

zastavuje. Podle polohy optimální růstové teploty na teplotní škále se rozlišují tři kategorie 

bakterií psychrofilní (optimální teplota je 20 - 30 °C), mesofilní (optimální teplota je 30 - 

40°C), thermofilní (optimální teplota je vyšší neţ 45 °C). (Demenerová 2009, Rozsypal et 

al. 1981, Kaprálek 1999, Demenerová 2009)Mikroorganismy potřebují ke své existenci 

nejen fyzikální a chemické podmínky prostředí, ale i přítomnost určitých látek, které jsou 

pro ně důleţitými ţivinami. Látky jsou mikroorganismy všeobecně vyuţívány jako 

stavební materiál k syntéze buněčné hmoty (tzn. růstu a rozmnoţování) a k zisku energie 

(tzn. ţivotní procesy a pohyb). Mechanismy vyuţití energie a mechanismy stavby 

základních sloţek protoplazmy jsou u všech mikroorganismů podobné. Rozdíly nastávají 

v případě výběru specifických ţivin pro růst, např. asimilovatelných sloučenin uhlíku, 

dusíku a síry. Metabolismus charakterizují anabolické reakce, coţ jsou syntetické procesy 

za pouţití energie tj. exergonické a endotermické reakce. Jedná se o reakce produkující 

ţivou hmotu a buněčný materiál. Opačným směrem probíhají katabolické reakce, coţ je 

proces štěpení a uvolnění energie tj. exergonické a exotermické reakce. Příčinnou 

urychlení průběhu chemických reakcí v ţivých soustavách jsou specifické látky, 

označované jako biokatalyzátory neboli enzymy. V podstatě se jedná o látky, které sniţují 

aktivační energii, nemění rovnováţný stav reakce, ale urychlují jeho dosaţení. (Rozsypal et 

al. 1981) 

3.3.3 Mikroorganizmy a jejich získávání energie 

Mikroorganismy jsou schopné získat energii prakticky ze všech organických látek, 

ale i z mnoha látek anorganických. Obecně existují tři základní způsoby, kterými mohou 

organismy získávat energii: kvašením, dýcháním a asimilací světelné energie. (Rozsypal et 

al. 1981, Dobiáš 2003, Kaprálek 1999, Demenerová 2009) 
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Kvašení (fermentace) je nejjednodušší způsob získávání energie. Předpokládá se, ţe 

prvotní formy ţivota byly převáţně fermentující. Principem je rozklad energeticky 

bohatých látek na látky energeticky chudší, přičemţ se vyuţije energetický rozdíl 

v organismu. Pro fermentaci je charakteristické, ţe organismus potřebuje přijímat skutečně 

jen jednu látku, aby získali energii. Nejčastěji jsou fermentovány sacharidy za vzniku 

mnoha produktů (ethanolu, mléčné kyseliny apod.), známe ale mikroorganismy schopné 

fermentovat např. aminokyseliny, puriny a mnoho dalších látek. (Rozsypal et al. 1981, 

Dobiáš 2003, Kaprálek 1999, Demenerová 2009) 

Dýchání (respirace) je proces, při kterém organismus získává energii oxidací jedné 

látky jinou látkou, přičemţ obě získává z prostředí. Na straně redukovadla můţe být 

prakticky libovolná organická látka (sacharid, lipid, aminokyselina, organické kyseliny, 

aromatické i alifatické uhlovodíky, chlorované či nitrované organické látky atd.), ale i 

mnohé oxidovatelné anorganické látky (vodík, amoniak, sulfan, ţeleznaté a manganaté 

ionty apod.). Nejúčinnějším oxidovadlem je kyslík (pak mluvíme o tzv. aerobní respiraci), 

ale mnohé organismy vyuţívají i další oxidovadla, např. dusičnany, dusitany, sírany, oxid 

uhličitý apod. V takovém případě pak mluvíme o anaerobní respiraci. (Rozsypal et al. 

1981, Dobiáš 2003, Kaprálek 1999, Demenerová 2009) 

Fototrofie je proces, při kterém organismy vyuţívají energie světelných částic 

(fotonů). Existuje několik variant fototrofního ţivota. Je-li světelná energie vyuţita i pro 

syntézu organických látek, nazývá se celý proces fotosyntéza. (Rozsypal et al. 1981) 

Přítomnost nebo nepřítomnost kyslíku hraje u bakterií důleţitou roli. Typy bakterií 

podle závislosti na kyslíku můţeme rozdělit do následujících skupin: 

- Obligátně aerobní mikroorganismy potřebují k mnoţení kyslík, bez něj se nedokáţou 

rozmnoţovat a v důsledku hynou. 

- Obligátně anaerobní mikroorganismy se nedokáţou rozmnoţovat v přítomnosti kyslíku, 

na ně působí toxicky. 

- Fakultativně anaerobní mikroorganismy se mohou mnoţit i za nepřítomnosti kyslíku, ale 

obvykle rostou rychleji za přítomnosti kyslíku- 

- Mikroaerofilní mikroorganismy při svém mnoţení vyţadují malé mnoţství kyslíku (2 – 

10%). 
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- Aerotolerantní mikroorganismy mají schopnost utilizace kyslíku, jako konečného 

akceptoru elektronů, ale nerostou za přítomnosti vzdušného kyslíku. (Rozsypal et al. 1981, 

Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 

3.3.4 Biochemické vlastnosti 

Při určování biochemických vlastností mikroorganizmů se detekují zpravidla 

produkty metabolizmu. Tyto látky vznikají při reakci látkového metabolismu - zkvašovaní, 

odbourávaní bílkovin, dekarboxylaci aminokyselin a dalších reakcí. Průkaz produktu 

enzymatické aktivity mikroorganizmů se děje zpravidla na základě kolorimetrické reakce, 

kdy se za přítomnosti indikátoru mění barva původního substrátu v důsledku hromadění 

metabolitu, které mikroorganizmy vytvářejí. Biochemické testy se většinou provádějí v 

tekutých médiích ve zkumavkách, případně na šikmých agarech nebo na Petriho miskách. 

Soubor těchto testů se také nazývá „pestrá řada", neboť při pozitivních reakcích často 

dochází díky přidaným indikátorům ke změně zabarvení média. Odlišný metabolismus 

mikroorganismů se také projevuje tvorbou charakteristických výsledných produktů jako je 

tvorba plynu, tvorba sraţeniny. Po kultivaci se výsledky testů vyhodnotí a porovnají s 

výsledky v diagnostické tabulce. Výsledky mikroorganismu se určí na základě pouţití 

údajů z hodnocení makroskopických i mikroskopických znaků. V praxi se často setkáváme 

s tím, ţe daný mikrob nelze jednoznačně určit, neboť mikroorganismy izolované z 

přirozeného prostředí většinou nemají shodné vlastnosti se sbírkovými kmeny, takţe se v 

jednom nebo více znacích neshodují. Základní typy biochemických reakcí jsou - schopnost 

fermentace různých sacharidů, schopnost utilizace různých substrátů jakoţto zdroje uhlíku, 

hydrolýza určitých substrátů, aktivita příslušných enzymů, produkce specifických 

metabolitů, schopnost hemolýzy a další. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 
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Testy zaloţené na přeměnách sacharidů patří k nejdůleţitějším diagnostickým testům 

bakterií. Při zkvašování cukrů mohou bakterie tvořit organické kyseliny (mléčná, octová, 

propionová) nebo plyny (CO2, H2) nebo obě látky současně. Tvorbu kyselin lze sledovat 

pomocí vhodného indikátoru, který se přidává buď přímo do půd (bromthymolová modř, 

fenolčerveň, bromkresolový purpur) nebo se pouţívá aţ po jejich kultivaci (methylčerveň). 

Při hodnocení testu sledujeme změnu příslušného indikátoru, barva se nemění a plyn se 

netvoří, to znamená negativní výsledek. Jestliţe se barva fenolové červeně změní z červené 

na ţlutou, znamená to tvorbu kyselin. Kromě změny barvy se mohou vytvářet i bubliny v 

Durhamově plynovce, tímto způsobem poznáme tvorbu kyselin i plynu. (Vytřasová 1998, 

Amroţová 2004, Votava 2000) 

Pomocí oxidačně fermentační test (OFT) slouţí k testování schopnosti 

mikroorganismu vyuţívat glukózu. Bakterie oxidující glukózu aerobně, způsobí změnu 

barvy indikátoru v půdě, oproti bakteriím fermentující glukosu, ty způsobí jinou změnu 

barvy, zpravidla se zbarví do ţluta. Bakterie nerozkládající glukosu nezpůsobí ţádnou 

změnu barvy. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 

Test na hydrolýzu škrobu je zaloţen na posuzování a různé schopnosti produktů 

těchto reakcí přijímat barviva. Pokud dojde k hydrolýze, vytvoří se kolem nátěru 

nezbarvené zóny. Pokud k hydrolýze nedochází, půda s nerozloţeným škrobem se zbarví 

intenzivně modře. Pokud vznikne červené aţ hnědé zbarvení, znamená to, ţe škrob byl 

rozloţen částečně na dextriny. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 

Test na tvorbu kyselin (MRT - Methyl Red Test) se provádí pomocí čeledi bakterií 

Enterobacteriaceae. Tyto bakterie fermentují glukosu dvěma enzymatickými pochody. 

Prvně dochází k rozkladu glukosy aţ do vzniku kyseliny pyrohroznové, dále je kyselina 

pyrohhroznová přeměňována na některé organické kyseliny (mravenčí, octovou, mléčnou, 

jantarovou). Tím dochází k poklesu pH, coţ se projeví barevnou změnou indikátoru 

methylčerveně. Zrůţovění aţ zčervenání půdy znamená silnou tvorbu kyselin. V důsledku 

slabé tvorby kyseliny zůstane roztok ţlutý, netvoří-li se kyseliny vůbec, zbarví se půda 

zeleně aţ modře. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 
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Test na tvorbu acetoinu (VPT - Voges-Proskauerův test) je zaměřen na tvorbu 

acetoinu. Oxidací acetoinu vzdušným O2 se tvoří biacetyl, který se prokáţe barevnou 

reakcí s α-naftolem v alkalickém prostředí. Zrůţovění nebo zčervenání půdy značí 

přítomnost acetoinu.  

Principem testu pro důkaz ureasy (hydrolýza močoviny) je zaloţen na metodě, kdy 

močovina (urea) je některými mikroby vyuţívána jako substrát enzymem ureazou, který 

tyto mikroby produkují. Urea je hydrolyzována na amoniak a oxid uhličitý. Rozkladem 

močoviny se zvýší pH ţivného média, coţ se projeví změnou barvy přidaného 

acidobazického indikátoru (nejčastěji fenolové červeně). K alkalizaci média můţe dojít i 

hydrolýzou proteinů obsaţených v médiu, kdy vznikají bazické aminokyseliny. Amoniak 

produkují některé mikroorganismy (např. Pseudomonas aeruginosa) i štěpením peptonu 

obsaţeného v médiu. Změna světle okrové barvy na sytě růţovou aţ červenou indikuje 

přítomnost ureasy. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 

Principem testu na stanovení aktivity fenylalanindeaminasy je oxidativní deaminace 

L-fenylalaninu pomocí enzymu fenylalanindeaminasy. Po odštěpení amoniaku zbytek 

aminokyseliny (coţ je ketokyselina fenylpyrohroznová) s ionty Fe
3+ 

vytvoří
 
sytě lahvově 

zelený komplex. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 

Test na stanovení aktivity dekarboxylas se provádí při dekarboxylaci aminokyselin 

působením enzymů některých bakterií, kdy dochází ke vzniku CO2 a příslušného aminu, 

čímţ se zvýší pH půdy. Enzym je specifický pro danou aminokyselinu, působí pouze za 

anaerobních podmínek. Zvýšení pH se zjistí přídavkem vhodného indikátoru, např. 

bromkresolpurpuru. Na stanovení dekarboxylás aminokyselin byla vypracována řada 

metod. V současné době se nejčastěji pouţívá metoda dle Móllera, která je univerzální 

metodou na stanovování dekarboxylas pro více aminokyselin (lysin, ornithin, arginin, kys. 

glutamová). K základnímu médiu stačí přidat příslušnou aminokyselinu. Pozitivní reakce 

se projeví fialovým zbarvením, negativní ţlutým (v důsledku fermentace glukosy přítomné 

v médiu). (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 
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Důkaz tvorby indolu (test na aktivitu tryptophanasy) se provádí působením enzymu 

tryptophanasy za vzniku indolu. Důkaz tvorby indolu se provádí v ţivném médiu se 

zvýšeným obsahem tryptofanu (zdrojem aminokyseliny tryptofanu je pepton v kultivačním 

médiu) a za nepřítomnosti glukosy. Glukosa produkci indolu inhibuje. Indol se prokáţe 

specifickou chemickou reakcí s Ehrlichovým, Kovacsovým nebo Bohmovým činidlem. Je-

li přítomen indol, vznikne na styčných plochách tekutin červený prstenec. 

(Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 

Test na zkapalnění ţelatiny (důkaz proteolytické činnosti bakterií) se provádí buď v 

masopeptonové ţelatině klasickou metodou vpichu, přičemţ se sleduje i způsob 

zkapalnění, nebo se pouţívá agarové půdy se ţelatinou na Petriho misce. Změny v jakosti 

ţelatiny způsobené činností bakterií se detekují příslušnými činidly. Jestliţe je ţelatina 

rozloţena, objeví se kolem kolonií vyjasněné zóny. V místech, kde je ţelatina beze změny 

se půda mléčně zakalí (roztok činidla způsobí precipitaci ţelatiny v médiu). (Vytřasová 

1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 
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Test na stanovení aktivity nitratasy se děje pomocí bakterií, které mohou redukovat 

dusičnany několika způsoby: asimilací, kdy dusičnany jsou redukovány na dusitany a dále 

vzniká amoniak, který je vyuţíván organismem k syntézám aminokyselin disimilací. 

Druhý způsob je respirace, kdy mikroorganismus vyuţívá dusičnany jako konečného 

akceptoru elektronů za nepřítomnosti kyslíku. Tento děj je iniciován enzymem 

nitrátreduktasou (nitratasou) denitrifikací, kdy některé druhy bakterií redukují dusičnany aţ 

na dusík. Redukce dusičnanů se obvykle stanovuje růstem mikroorganismů v přítomnosti 

KNO3. Během růstu vznikají dusitany, které jsou potom dokazovány kyselinou 

sulfanilovou a α-naftylaminem. Kyselina sulfanilová tvoří s dusitany diazosůl, která s α-

naftylaminem dává výrazně červené azobarvivo. Pozitivní reakce se projeví vytvořením 

růţového aţ červeného zbarvení. Pokud barevná sloučenina nevznikne, můţe to být 

způsobeno tím, ţe NO3 - nejsou vůbec redukovány, NO2 - byly zredukovány aţ na amoniak 

nebo denitrifikace proběhla aţ na dusík. Nedojde-li k zčervenání, ověřuje se negativní 

reakce práškovým zinkem. Zinek zredukuje dusičnany na dusitany, takţe půda zčervená. 

Jestliţe však půda nezčervená ani po přídavku zinku, byly veškeré dusičnany během 

inkubace zredukovány na amoniak a v ţivné půdě nebyly v okamţiku přidání činidel ţádné 

dusitany přítomny. Je to tedy důkaz, ţe k redukci dusičnanů došlo a reakce je pozitivní. 

(Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 

 

Produkce sulfanu: 

a)Stanovení produkce sulfan (H2S) z aminokyselin v tekuté půdě lze provést solemi 

těţkých kovů (Fe, Pb, Bi), kdy vznikají tmavé sulfidy. Tvorba sulfanu je charakteristická 

pro hnilobné bakterie. Ty jsou neţádoucí kontaminací zejména v potravinářském 

průmyslu. 

b)Test na stanovení produkce H2S na TSI agaru (Triple Sugar Iron) z organických 

látek (aminokyselin) bývá málo průkazný, neboť běţné komponenty kultivačních médií 

obsahují málo síry a tudíţ vzniká málo H2S. Proto se častěji k průkazu produkce H2S 

pouţívají kultivační média s anorganickými sloučeninami síry. 

Bylo dokázáno, ţe mechanismu tvorby H2S z organických látek (cystin) je odlišný 

od mechanismu tvorby H2S z anorganických látek. Proto jsou i značné rozdíly v metodách, 

kde se pouţívá v médiu různé komponenty obsahující síru. Např. E. coli není  schopna na 

médiu TSI produkovat z thiosulfátu H2S, zatímco na médiu s cysteinem ho produkuje 

značné mnoţství. V současné době se k důkazu H2S nejčastěji pouţívá médium TSI a 
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modifikace Klingerova agaru - půda dle Hajny. Pozitivní výsledky se projeví tvorbou 

černých sulfidů v okolí vpichu. Pokud původně červené médium zeţloutne pouze kolem 

vpichu, svědčí to o štěpení glukosy (v médiu je jí malé mnoţství). Zeţloutne-li médium i 

na povrchu půdy, svědčí to o štěpení laktosy (médium jí obsahuje asi 10x více neţ 

glukosy). (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 

c)Princip testu na stanovení produkce H2S na médiu dle Hajny je stejný jako u 

předchozí metody. Černé zbarvení agaru znamená tvorbu H2S, potrhání půdy a vznik 

bublin značí tvorbu plynu, ţluté zbarvení vpichu indikuje zkvašování glukosy a zbarvení 

vpichu i šikmého agaru do ţluta znamená zkvašování laktosy. (Vytřasová 1998, Amroţová 

2004, Votava 2000) 

Test na tvorbu katalasy se děje pomocí bakterie, která tvoří enzym katalasu, a ten se 

rozkládá na peroxid vodíku na vodu a molekulární kyslík. Katalasu tvoří především 

aerobní bakterie (anaerobním bakteriím chybí). Přítomnost katalasy se projeví unikáním 

plynu. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 

Podstatou cytochromoxidasového testu (oxidasový test) reakce derivátů p-

fenylendiaminu se ţelezem obsaţeným v cytochromových respiračních komplexech. 

Přítomnost cytochromoxidasy je detekována barevnými reakcemi pomocí příslušných 

činidel. V současné době existují dva typy oxidásového testu. Liší se pouţitím reagencií, 

ale výsledky jsou zcela srovnatelné Cytochromoxidasa je enzym, který se podílí na 

oxidativních procesech v buňce. Je přítomen u všech aerofilních bakterií s respiračním 

metabolismem. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 

Metoda pouţívající tetramethyl-p-fenylendiamin se děje pomocí Tetramethyl-p-

fenylendiamin, který je oxidován příslušným enzymem na fialově modrou substanci tzv. 

Wursterovu modř. Tento test lze pouţít jako konfirmační test při kvantitativním stanovení 

koliformních bakterií, kdy se prověřuje kaţdá kolonie zvlášť. Je-li test pozitivní, vznikne 

během deseti vteřin tmavě fialové zbarvení. Metoda pouţívající jako činidlo N, N-

dimethyl-p-fenylendiamin a α-naftol. Přítomnost cytochromoxidasy se projeví barevnou 

reakcí za vzniku indofenolové modři. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 
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Stanovení aktivity β-D-galaktosidasy (ONPG test, test na fermentaci laktosy). 

Laktosa je hydrolyzována na monosacharidy, galaktosu a glukosu, pouze tehdy, obsahuje-

li mikroorganismus dva enzymy: permeasu a β-D-galaktosidasu. β-D-galaktosidasa je 

intracelulární enzym, který katalyzuje štěpení laktosy, permeasa umoţňuje vstup laktosy 

do buněk. Produkuje-li mikroorganismus β -D-galaktosidasu a permeasu nikoliv, poskytuje 

při fermentačním testu štěpení laktosy negativní výsledek. Právě pro tyto mikroorganismy 

je výhodné pouţít ONPG test. ONPG (o-nitrofenyl- β -D-galaktopyranosid) je substrát, 

který je hydrolyzován stejným enzymem jako laktosa, tj. β -D-galaktosidasou. Produktem 

hydrolýzy je o-nitrofenol, který je v mírně alkalickém prostředí ţlutý. Pozitivní reakce se 

projeví zeţloutnutím roztoku. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, Votava 2000) 

Pro důkaz produkce hemolysinů (hemolytická činnost bakterií) se pouţívá krevní 

agar. V okolí kolonie bakterie můţe dojít buď k úplné, nebo neúplné hemolýze. Při 

neúplné hemolýze neboli viridaci dochází k částečnému rozrušení hemoglobinu na 

zelenohnědý pigment methemoglobin a erytrocyty nejsou lyzovány. Při úplné hemolýze 

dojde k úplnému rozloţení hemoglobinu i lýze erytrocytů, takţe kolem kolonie dojde k 

vytvoření průhledného dvorce. Tvorba hemolysinů je typická pro řadu patogenních 

bakterií, ale i některých nepatogenních. Tvorbu hemolysinů a jejich interakce lze vyuţít i 

při různých CAMP testech. Určení typu hemolýzy se pouţívá např. při identifikaci 

streptokoků: 

jako α-hemolýza je označována jako částečná hemolýza - viridující streptokoky, 

jako β-hemolýza se označuje úplná hemolýza, čirý dvorec kolem kolonií (β-hemolytické 

streptokoky), jako γ- hemolýza se označuje kolonie bez změny (nehemolytické 

streptokoky). U stafylokoků se pouţívá jiné označení pro hemolýzu: 

- α-hemolýza znamená vytvoření jasného dvorce (sleduje se aktivita hemolysinů 

proti králičím a beraním erytrocytům) 

- β-hemolýza je vytvoření kalného dvorce s neúplně rozloţenými krvinkami. Pokud 

misku umístíme do ledničky, vzniká tzv. chladová hemolýza. Jde o vytvoření 

dvojité hemolýzy, kdy kalný dvorec nasedá hned za úzký jasný dvorec α-hemolýzy  

- δ -hemolýza je aktivita hemolyzinu proti lidským erytrocytům. (Vytřasová 1998, 

Amroţová 2004, Votava 2000) 
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Schopnost mikroorganizmů asimilovat anorganický uhlík (test na stanovení 

utilizace citrátu). Test je zaloţen na schopnosti některých mikroorganizmů vyuţívat citrát 

jako jediný zdroj uhlíku pro asimilaci své buněčné hmoty. V důsledku vyuţití amonného 

citrátu ze ţivné půdy dojde k její alkalizaci, coţ se projeví změnou barvy indikátoru 

bromthymolové modře z původně zelené na modrou. Za pozitivní výsledek se povaţuje 

jednak růst mikroorganismů na povrchu média, jednak zmodrání citrátového agaru. Za 

negativní výsledek povaţujeme, jestli nedojde ke změně barvy média (půda zůstává 

špinavě zelená) a neprobíhá ani růst na povrchu agaru. (Vytřasová 1998, Amroţová 2004, 

Votava 2000) 

3.3.5 Identifikace mikroorganizmů pomocí diagnostických testů - mikrotestů 

Klasická identifikace vyuţívající řady biochemických testů je časově i materiálově 

poměrně náročná a proto byly vyvinuty nové identifikační systémy, tzv. mikrotesty. Tyto 

diagnostické soupravy vyráběné centrálně jsou na rozdíl od klasických biochemických 

metod rychlejší a standardnější. 

Mikrotesty jsou většinou zaloţeny na stejném principu jako tradiční „Pestrá řada" 

biochemických testů, jsou však miniaturizovány, takţe odpadá příprava kultivačních médií, 

jejich sterilizace, příprava laboratorního nádobí apod. Obvykle se jedná o reprezentativní 

soubor biochemických testů uspořádaných na plastových mikrodestičkách. V jamkách 

těchto destiček jsou dehydratovaná diagnostická média s příslušnými substráty. Očkuje se 

suspenzí z čistých kultur o předem dané hustotě. Po 18 - 24 hodinové inkubaci, kdy 

dochází ke změnám ve zbarvení médií, se výsledky odečítají a vyhodnocují se buď 

převedením na příslušný kód, podle něhoţ se pak provede identifikace v identifikačním 

registru, nebo se výsledky vyhodnotí pomocí počítačových programů. (Vytřasová 1998, 

Amroţová 2004) 

3.3.6 Mikrobiální kultivace 

Kultivace je pomnoţení bakteriálních kmenů a provádí se na bezbuněčných ţivných 

médiích, se schopností izolace čistých buněčných kultur za účelem identifikace. Kultivace 

tímto způsobem je vhodná při pomnoţování bakterií, mikromycet, prvoků, pro rickettsie a 

viry je vhodnější vyuţít tkáňových kultur. (Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 
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Kultivace můţeme rozdělit na statické, kdy se bakterie mnoţí v objemově 

ohraničenm médiu, submersní v tomto případě je kultivační médium provzdušňováno a 

promícháváno a tím dosahuje většího buněčného výtěţku (výroba očkovacích látek a 

biofaktorů). Posledením typem je kontinuální, kde jsou ţiviny kontinuálně přiváděny do 

kultivačního tanku a současně se odstraňují toxické nebo inhibiční metabolity (např. 

výroba ATB). (Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 

Podmínky kultivace výsledek závisí na optimálních fyzikálně - chemických 

podmínkách v prostředí jako je přítomnost vody v médiu, isotonie kultivačního prostředí 

(přidání NaCl). Splnění nutričních poţadavků kmene tzn. dostatek soli, ionty, kovy, cukry, 

bílkovin a tuků pro bakterie a vytvoření optimálních kultivačních podmínek např. 

optimální teplota, optimální pH. Většina půd má hodnotu 7,2 - 7, 4. Hodnoty pH se někdy 

vyuţívá jako selekční faktor. (Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 

Vytvoření optimálního sloţení kultivační atmosféry (významné zejména pro 

mikroby striktně anaerobní nebo aerobní). Anaerobní kultivace – anaerobní termostaty 

s tenzí 5% CO2 nebo anaerostaty. Důleţitá je také podmínka anaerobního prostředí pro 

transport biologického materiálu s anaerobní mikroflórou. (Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 

3.3.7 Růstové charakteristiky bakterií na kultivačních médích 

Růstové znaky mikroorganismů lze rozdělit do následujících okruhů podle typu 

kultivačních médií. Růst bakterií v tekutých půdách se můţe projevit zakalením celého 

sloupce média, tvorbou blanky na povrchu média, nebo tvorbou usazeniny na dně (jemné, 

zrnité, vločkovité, nebo hlenovité). Na pevných půdách se projevuje růst bakterií tvorbou 

povlaků nebo kolonií. (Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 
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Morfologické znaky bakteriálních kolonií na pevných médiích jsou: velikost 

kolonie, profil (plochý, vypouklý, kapkovitý, kuţelovitý, kolonie s vyvýšeným nebo 

vpadlým středem), okraje (rovné, vroubkovité, laločnaté, s vláknitými výběţky) (obr. č 2), 

povrch (hladký, matný, drsný, lesklý, zrnitý, zprohýbaný), konzistence (suchá, soudrţná, 

drobivá, mazlavá, hlenovitá), transparence (průhledná, průsvitná, neprůhledná), 

pigmentace (bezbarvé, šedé, pigmentace podle chemické reakce v médiu např. u 

Escherichia coli), změna charakteru půdy v okolí bakterie (v důsledku biochemických 

procesů se změní zabarvení média), zápach (kyselý, hnilobný, amoniakální, nasládlý) 

(Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 

 

Obrázek 2.  Morfologie bakteriálních kolonií. Dostupný z  

WWW:<http://fvl.vfu.cz/sekce_ustavy/mikrobiologie/mikrobiologie_pro_farmaceuty/praktikum03/index.html

> 

3.3.8 Sérologická diagnostika 

Serologickou metodou lze analyzovat izolované kmeny pomocí sérové 

imunogiagnostiky. Tato diagnostická metoda se uţívá např. u některých enterobakterií. 

(Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 
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Rozlišujeme tyto reakce diagnostického séra a antigenu na: aglutinace( je 

shlukování korpuskulárních antigenů), precipitace (proces vysráţení koloidně 

rozpuštěných antigenů) a lyze (proces rozpuštění buňky v důsledky reakce povrchových 

antigenů buňky s působící protilátkou) (Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 

U enterobakterií se rozlišují tři základní typy antigenů. První je somatický antigen 

(O) je totělový antigen buňky, je tvořen komlexem 2 - 3 antigenních sloţek, mezi jeho 

fyzikální vlastnosti patří termolabilita. Druhý se nazývá flageární antigen (H), ten má 

proteinový charakter a tvoří podstatu bičíku u bakterií. Je termolabilní. Posledním 

zmíněným kapsulární antigen (K), který má somatickým povrchový antigen a vytváří 

bakteriální bariéru buňky vůči prostředí. Mezi jeho vlastnosti patří, ţe je termostabilní. 

(Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 

Serologická typizace je zaloţena na zkumavkové, nebo sklíčkové aglutinaci. 

Pouţívá se polyvalentní antiséra proti antigenům O, H, K, nebo faktorová séra (mají 

antisérum proti jedné dílčí sloţce O, H, K antigeny). Tato metoda se často vyuţívá např. u 

enterobakterií. Kmen je zařazen podle výsledku aglutinace pomocí antigenního schématu 

jednotlivých rodů. (Dobiáš 2003, Kaprálek 1999) 

3.3.9 Diagnostická metoda ELISA 

Principem nepřímé kompetitivní ELISA je metoda navázání antigenu na zakotvený 

na pevný nosič. Antigeny pracují se stanovovaným antigenem ve vzorku o omezený počet 

vazebných míst na molekulách protilátky. Čím více antigenu obsahuje analyzovaný vzorek 

tím méně protilátky se naváţe protilátky na zakotvený antigen. Nenavázané sloţky se 

odstraní a následně se přidá enzymem značená sekundární protilátka proti navázané 

protilátce. Konečná detekce je uskutečněna enzymovou reakcí, kdy vzniká barevný 

produkt. Intenzita zbarvení je měřena spektrofotometricky. Výhodou tohoto stanovení je 

moţnost pouţití komerčně připravených značených protilátek (např. prasečí IgG proti 

králičím IgG). (Káš 2006) 
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Přímá nekompetitivní ELISA - "Sandwich" je nejčastěji vyuţívané uspořádání 

enzymové imunoanalýzy na pevné fázi (ELISA) pro stanovení patogenů je přímý 

nekompetitivní (tzv. „sendvičový“) formát. V první fázi jsou na pevný podnos přichyceny 

protilátky, poté je přidán antigen, který interaguje s navázanými protilátkami. Po 

odstranění nenavázaných sloţek se provede aplikace protilátky označeným enzymem 

(nejčastěji peroxidasa, alkalická fosfatasa, b-galaktosidasa a glukosa oxidasa). K detekci je 

vyuţita enzymová reakce, kdy je bezbarvý substrát přeměněn na barevný. (Káš 2006) 
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4. MODERNÍ TAXONOMICKÉ METODY ZALOŢENÉ NA 

DNA 

Při metodě určování organizmů se dříve pouţívala pouze klasifikace zaloţená na 

fenotypické analýze. Počátkem devadesátých let vzniká nové určování organizmů na 

základě jejich genetického kódu. 

4.1 Sloţení DNA prokaryota  

Prokaryota jsou organismy, které nemají buněčné jádro. Genom baktérií je tvořen 

dvoušroubovicí DNA, která je kruhovitě uspořádána a představuje bakteriální chromozom. 

Prstencový chromozom je připevněn k buněčné membráně a spolu s proteiny tvoří 

nukleoid. Většina genů bakterie je pouze v jedné kopii. Pouze geny pro ribozomální RNA 

(rRNA) jsou ve více kopiích a kódují tvorbu ribozomů baktérií s odlišnou strukturou, neţ 

jaká je u ribozomů eukaryot. Další genetická informace je uloţena v plastidech. Plastidy 

obsahují malé kruhovité molekuly dvouvláknové DNA, které se replikují nezávisle na 

bakteriálním chromosomu. Ribonukleové kyseliny (RNA) mají v ţivé hmotě více typů, 

které jsou tvořeny sekvencí ribonukleotidů. Kaţdý ribonukleotid je obsahuje cukernou 

sloţku (D-ribóza), kyselinou ortofosforečnou, a příslušnou purinovou (adenin, guanin) 

nebo pyrimidinovou (cytosin, uracil) bázi. V některých RNA se pravidelně vyskytují tzv. 

minoritní báze (např. pseudouridin, dihydrouridin, inosin, methylinosin aj.). Všechny typy 

RNA vznikají procesem transkripce. Jednotlivé typy RNA mají odlišnou sekundární, ale 

všechny mají jednovláknové molekuly, V buňce existuje několik tisíc druhů informační 

RNA (inessenger - mRNA), které vznikají transkripcí strukturních genů. Přenášejí 

informaci z DNA do sekvence aminokyselin. (Alberts 2005, Snustad 2009, Rosypal 2001) 

Ribozomální RNA (rRNA) je základní součástí ribozomů. Na struktuře a funkci 

ribozomů se podílejí čtyři rozdílné typy rRNA, které charakterizuje odlišná velikost 

molekul. Ribozomální jednotka se skládá s ribonukleoproteinové částice (70S) skládající 

se z jedné menší (30S) a z jedné větší (50S) podjednotky. Menší podjednotka obsahuje 

jednu molekulu ribozomální RNA (16S rRNA) a 21 molekul proteinů. Větší podjednotka 

se skládá ze dvou rRNA (23S a 5S) a 34 proteinů (obr č. 3). (Snustad 2009, Rosypal 2005) 
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Obrázek 3.  Velká (červená) a malá (modrá) podjednotka ribozómu baktérie. Dostupný z 

WWW:< http://sk.wikipedia.org/wiki/Riboz%C3%B3m> 

 

4.1.1 Identifikace podle 16S RNA 

16S RNA Geny, které zaklovávají rRNA (rDNA) jsou pouţity ke stanovení 

taxonomické fylogeneze pro určení míry odlišnosti mezi druh bakterií. Nejvíce 

ribozomální genů RNA (rRNA) mají prokaryoty, které mají tři rRNA. Jsou označeny 5S, 

16S a 23S rRNA (tab č. 1). Jednou ze základních metod pouţívaných pro určení 

taxonomického postavení jednotlivých druhů bakterií je úplné nebo částečné sekvencování 

genů pro 16S rRNA. Přestoţe RNA 5S je rozsáhle prostudována nestačí to k spolehlivému 

fylogenetické určení. Pro přesné fylogenetické určení se pouţívá RNA 16S a 23S. Díky 

této metodě lze identifikovat některé nedostatečně popsané druhy nebo biochemicky 

atypické izobáty, stejně jako nové taxony. Na základě příbuznosti sekvencí 16S rRNA 

genů je sestaven Bergeyho manuál systematické bakteriologie, který je nosným soupisem 

mikroorganismů moderní taxonomie. Na podkladě srovnání sekvencí genu pro 16S rRNA 

je moţné mezi testovanými kmeny odlišit i jednotlivé poddruhy taxonu. Podobnost 

genetických sekvencí patří mezi nejspolehlivější kriteria pro stanovení hranice mezi druhy. 

Podle těchto kritérií mluvíme o dvou odlišných dimenzích, jestliţe je shoda v 16S rRNA 

sekvencích niţší neţ 97%. V případě, ţe je dosaţeno podobnosti vyšší neţ je 97% je 

moţné pro přesnější odlišení druhů provést DNA-DNA hybridizaci. Aby byly testované 

kmeny povaţovány z fylogenetického hlediska za tentýţ druh, musí DNA-DNA homologie 

převyšovat 70% a rozdíl v teplotě nesmí být vyšší neţ 5°C. Oproti sekvencování DNA je 
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DNA-DNA hybridizace časově, přístrojově a v neposlední řadě i finančně mnohem 

náročnější. (Clarridge 2004, Alberts 2005, Snustad 2009, Srivastava 2008, Kočárek 2007, 

Case 2007) 

 

Taůlka 1. Ribozomální RNA v prokaryontních organizmech 

 

Název velikost (nucleotides) Umístění 

5S 120 Velká podjednotka ribosomu 

16S 1500 malou podjednotku ribozomu 

23S 2900 velké podjednotky ribozomu 

 

4.2 Molekulární metody  

4.2.1 Elektroforetické a hybridizační metody 

 Elektroforéza nukleových kyselin patří v molekulární biologii k nejvíce 

pouţívaným separačním technikám při izolaci a analýze nukleových kyselin a bílkovin. 

Principem této metody je pohyb nabitých molekul v elektrickém poli. Neprovádí se však 

přímo v roztoku, ale ve vhodném nosiči zejména v gelech agarových nebo 

polyakrylamidových s rozdílnou strukturou. Po skončení procesu separace v gelu je třeba 

identifikovat polohy separovatelných molekul, které nelze vidět pouhým okem. Molekuly 

DNA se obarvují etidiumbromidem, který vytváří komplexy. Po osvětlení ultrafialovým 

světlem obarvené molekulární komplexy červeně fluoreskují. Molekuly o stejné velikosti 

jsou vidět na gelu jako prouţky, jejichţ intenzita je přímosměrná koncentraci DNA. 

Dalšími barviva, která se pouţívají k zviditelnění, je skupina fluorescenčních kyaninových 

barviv nebo stříbro za podmínek, ţe se molekuly nukleových kyselin radioaktivně označí. 

Polohy prouţků na gelu se zobrazí autoradiograficky. (Šmarda 2008, Alberts 2005) 
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Technika pulzní elektroforézy (PFGE) se vyuţívá k separaci intaktních molekul 

DNA, nebo restrikčních fragmentů DNA. Principem je vystavení gelu elektrickému poli, 

jehoţ směr se pod určitým úhlem směru v časových intervalech periodicky mění. Molekuly 

DNA poté změní svou orientaci ve směru elektrického pole, coţ se nazývá reorientace. Při 

tomto procesu větší molekuly DNA spotřebují více času neţ molekuly menší, takţe jejich 

výsledný pohyb je pomalejší. Molekuly, které zvoleného limitu daného rozmezí pulzního 

času nedosáhnou, zůstávají po procesu elektroforézy nahromaděné v zóně komprese 

počátku. (Alberts 2005, Snustad 2009) 

Hybridizace nukleových kyselin funguje na principu vytváření dvouřetězcových 

molekul z jednořetězců DNA nebo RNA, pokud se jejich sekvence vyznačují úplnou nebo 

částečnou komplementaritou bází. Této schopnosti je široce vyuţíváno k vyhledávání a 

charakterizaci specifických nukleových sekvencí v genových knihovnách nebo při 

mapování genomu. Principem hybridizace je odlišná pevnost kovalentních vazeb 

cukr-fosfátové stavby DNA a mnohem slabších vazeb vodíkových můstků, které váţou oba 

řetězce dvoušroubovice DNA. Na základě pevnosti vazeb lze vytvořit podmínky, při 

kterých se oba řetězce oddělí, ale neohrozí se stabilita kovalentních vazeb. Tento proces se 

označuje jako denaturalizace DNA. Takto rozdělenou DNA lze opět denaturovat, tzn. ţe, 

dojde k obnovení vodíkových můstků mezi komplementárními bázemi. Reakce probíhá 

mezi libovolnými jednořetězcovými molekulami nukleových kyselin (DNA/DNA, RNA 

/RNA, RNA/DNA).(Káš 2006, Rosypal 2001, Rosypal 2005) 
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Hybridizace nukleových kyselin lze rozdělit do několika skupin, podle místa 

provedení hybridizace. Můţe se provést v roztoku, gelu, na filtrech, čipech nebo in situ. U 

kaţdé z metod musí být po hybridizaci k dispozici specifická část označené nukleové 

kyseliny - sonda, která nám slouţí k lokalizaci komplementárního řetězce DNA v daném 

vzorku. Hybridizační sondy jsou jednořetězcové, radioaktivně nebo chemicky označené 

nukleotidové sekvence DNA nebo RNA, které se váţou se na cílovou sekvenci a lze je 

podle značky sondy jednoduše identifikovat. Hybridizace na pevných podkladech je 

nejčastěji pouţívanou hybridizační technikou. Denaturovaná DNA nebo RNA se přenáší 

na pevný podklad (nitrocelulózový filtr, nylonová membrána). Podle způsobu přenosu 

nukleové kyseliny rozlišujeme druhy hybridizace. Prvním typem je hybridizace kolonií, 

kdy se na membránu přenáší nukleové kyseliny bezprostředně uvolněné z bakteriálních 

kolonií. Dalším typem je tečková hybridizace, kdy je vzorek testované nukleové kyseliny 

nanášen na membránu ve formě kapiček. Reverzní hybridizace zanmená soubor 

neznačených sond imobilizovách na pevném podkladu, ke kterým se hibridizuje vzorek 

obsahující testovanou značenou DNA. (Káš 2006, Šmarda 2008, Alberts 2005, Mazura 

2001, Snustad 2009, Simson 2003, Singlenton 2004) 

Southernuv blotting je jednou ze základních metod identifikace specifických částí 

DNA na bázi hybridizace molekul nukleových kyselin. Fragmenty DNA rozdělené 

elektroforézou v agarózovém nebo polyakrylamidovém gelu za denaturacních podmínek, 

jsou z elektroforetického bloku na nitrocelulózovou nebo nylonovou membránu a na té se 

následně zachytí. Přesáté fragmenty DNA, fixované na membráně, které jsou následně 

hybridizovány označenou sondou s určenou deoxyribonukleotidové sekvencí. Po 

uskutečnění hybridizačních reakcí následuje přiměřený způsob detekce místa hybridizace 

(obr č. 4). (Šmarda 2008, Alberts 2005, Mazura 2001, Snustad 2009) 
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Obrázek 4. Southernuv přenos (Šmarda 2008) 

 

Northernoův blotting je metoda která funguje na stejném principu jako Southernův 

blotting. Rozdíl oproti Southernova přenosu je, ţe se na membránu přenášejí molekuly 

RNA. Po přenosu na membránu RNA hybridizuje buď s DNA, nebo RNA sondami, 

stejným způsobem, který byl popsán u Southernova přenosu. (Mazura 2001, Snustad 2009) 
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DNA čipy jsou vytvořeny na pevných nosičích (nylonová membrána, skleněná 

nebo silikonová destička) velikosti mikroskopického sklíčka, na kterém je umístěno velké 

mnoţství cílového DNA (cDNA) nebo krátkých specifických sekvencí jednotlivých genů. 

Vizualizace hybridizace se provádí v zařízení vyuţívajícím počítačovou analýzu. Metoda 

expresního profilování na DNA čipech pomáhá stanovit v jednom vzorku souboru aktivitu 

velkého počtu genů, mnohdy i všech známých genů daného organismu. (Šmarda 2008) 

DNA mikročipy lze dělit na dvě základní skupiny na expresní mikročipy a CGH 

mikročipy (mikročipy pro komparativní genomové hybridizace). Při metodě expresních 

mikročipů, po izolaci mRNA a procesu transkripce cDNA, se získaná cDNA fluorescenčně 

označí a hybridizuje se sondami imobilizovanými na povrchu mikročipu. Poté je mikročip 

naskenován a automaticky analyzován. Kaţdému genu je přiřazena hodnota fluorescence, 

jejíţ intenzita odpovídá relativní expresi jednotlivých genů. Fluorescenční emise je pak 

převedena do digitálního výstupu a získaná data jsou vyhodnocena a interpretována. Podle 

typu sondy, který je imobilizovaný na sklíčku, rozlišujeme cDNA a oligonukleotidové 

mikročipy. cDNA obsahují sondy dlouhé 500 - 5000 nukleotidových bází imobilizovaných 

na sklíčko pomocí spotovacího robota. Oligonukleotidové mikročipy, jejichţ sondy jsou 

syntetizovány in situ pomocí fotolitografie, tisku tryskou elektrochemické syntézy nebo 

jsou vyrobeny mimo sklíčko a poté pomocí spotovacího robota imobilizovány na sklíčko. 

Jejich délka je oproti cDNA mikročipům limitována a oligonukleotidy obsahují obvykle 

25-70 bází. (Zrnová 2009) 
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CGH (Comparative Genomic Hybridization) je komparativní genomová 

hybridizace, která dokáţe detekovat i miniaturní odchylky ve stavbě jednotlivých 

chromosomů. Jejím principem je klasický systém čipu (array) se speciálními sondami, 

které pokrývají oblasti hledaných jednotlivých chromosomů. Sondy na čipu následně 

hybridizují se dvěma fluorescenčně (rozdílně) značenými sadami DNA. Jednou sadou je 

hodnocený vzorek získaný z buněk, druhou je tzv. referenční DNA s normálním 

mnoţstvím genetické informace. Po hybridizaci těchto DNA sond k čipu je výsledek 

odečítán pomocí speciálního laserového čtecího zařízení (scanneru). Při snímání obrazu se 

zjišťují rozdílné intenzity fluorescence jednotlivých fragmentů, u které se určuje ztráta či 

zisk genetického materiálu testované DNA oproti normální kontrolní DNA. Díky 

rozdílného značení, se vyhodnotí, mnoţství barvy pro daný úsek "více" či "méně" neţ pro 

druhý úsek. To znamená, ţe zjistíme, zda ve vzorku je určitý úsek genetické informace 

zmnoţen, či naopak nechybí. (Zrnová 2009) 

Hibridizace in situ  je metoda fungující na stejném principu jako analýza dle 

Southerna. Tato metoda je zaloţena na tom, ţe hybridizace probíhá v morfologicky 

intaktní tkáni, v buňkách nebo na chromozomech, které jsou fixovány na mikroskopickém 

sklíčku. Většinou následuje detekce protilátkou a vizualizace. Celý proces můţe být 

automatizován. Tato metoda má mnoho modifikací. (Vojtková 2010, Šmarda 2008, Alberts 

2005) 

Fluorescenční hybridizace in situ (FISH) (obrč.5), je molekulárně genetická 

metoda, která umoţňuje zviditelnění námi poţadovaných sekvencí DNA přímo na 

preparátech obsahujících morfologicky zachovalou DNA, chromozómy, jádra buněk. K 

detekci se vyuţívají hybridizační sondy, vázající se komplementárně k cílové sekvenci. 

Sondy se značí radioaktivními izotopy či fluorescenčními barvivy. (Vojtková 2010, Káš 

2006) 
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Obrázek 5. Princip fluorescenční hybridizace in situ. Dostupný z WWW: 

<http://apendix.prf.jcu.cz/Dolezal/vyuka/dna/molbio.htm> 

Metoda mnohobarevné fluorescent in situ hybridisation (mFISH) je variantou FISH 

metody. Funguje na principu opakovaného pouţití různě zbarvených barvících sond na 

celé chromozómy, které umoţňují sledovat několik cílových sekvencí současně a tak i 

ucelenější informace o sledované genomové oblasti. Výsledný obraz je počítačem 

vyhodnocován na základě proměření intenzity fluorescenčních signálů a daným sekvencím 

přiřadí tzv. pseudobarvy (tj. klasifikační barvy). (Vojtková 2010, Káš 2006) 

Metoda srovnávací genomové hybridizace (CGH - comparative genomic 

hybridization) je schopna odhalit drobné změny sekvencí DNA, tedy vloţení či ztráty 

určitých genů na konkrétním chromozómu. Na rozdíl od metody fluorescenční hybridizace 

in situ (FISH) není zaměřena na jeden konkrétní lokus chromosomu, ale je moţné 

prohledat celý genom. Dokáţe detekovat i mapovat relativní počet kopií jednotlivých 

sekvencí mezi různými genomy. Srovnávaná a studovaná DNA jsou odlišně označeny a 

simultánně hybridizovány. Oblasti změněných DNA sekvencí jsou zvýrazněny rozdílnou 

barvou homologů, coţ je způsobeno změnou poměru intenzity signálu obou fluorochromů. 

Výsledky jsou zpracovány počítačem, který určuje místa výskytu sledovaných změn. 

(Vojtková 2010, Alberts 2005)  
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Ribotypizace je hybridizační metoda, která je zaloţená na selektivní hybridizaci a 

následné detekci restrikčních fragmentů, nesoucích geny kódující ribozomální RNA. 

Genomová DNA je nejprve štěpena restrikčním enzymem a získané fragmenty jsou 

rozděleny horizontální gelovou elektroforézou. Dále následuje přenos těchto fragmentů na 

hybridizační membránu a jejich hybridizace se značenou sondou komplementární ke 

genům pro rRNA (23 S a 16 S). Po přidání substrátu dochází v místech navázání sondy k 

DNA přenesené na membráně k barevné reakci, tímto způsobem i k identifikaci fragmentů 

analyzované DNA, které nesou geny pro 16S či 23S rRNA. Po proběhnutí barevné reakce, 

se membrány digitalizují a jednotlivé hybridizační profily analyzují programem. 

Ribotypizace je druhově aţ kmenově specifická metoda, jejíţ diskriminační schopnost pro 

určitou skupinu bakterií je ovlivněna především typem pouţité hybridizační sondy a 

pouţitým restrikčním enzymem. Ribotypizace má dvě hlavní výhody:  

a) geny pro rRNA jsou vysoce konzervativní, proto jedna sonda můţe byt pouţita 

pro subtypizaci řady druhů,  

b) většina bakterií obsahuje větší počet ribozomálních operonů, proto je moţné 

získat různé fragmenty DNA dovolující interdruhové a intradruhové rozlišení. 

(Domig2003, Persing2003) 

4.2.2 Hybridizační sondy 

Hybridizační sondy jsou krátké jednořetězcové molekuly DNA (RNA) o délce 10 – 

1000 nukleotidů. Jsou radioaktivně nebo chemicky značené fluorescenčním barvivem. Po 

hybridizaci, kdy dojde ke komplementarizaci bází sondy a mapovaného genu, se hodnotí 

navázání sondy pod fluorescenčním mikroskopem ve formě barevných signálů. Sondy se 

aplikují přímo na buněčný materiál. Hybridizační sondy můţeme rozdělit na specifické 

chromozomální sondy, které se vyuţívají k určení počtu jednotlivých chromosomů i 

k ověření jejich numerických aberací pomocí značení centromerických oblastí. Sondy 

hybridizují s určitými chromozomovými strukturami. Můţeme zde uvést např.sondy 

centromerické, ale také sondy na telomerické a subtelomerické oblasti chromosomů. 

Druhým typem jsou celochromosomové  sondy, které obsahují sekvence celých 

chromozómů a slouţí k hodnocení převáţně strukturních přestaveb chromosomů.  Jedná o 

sondy, které hybridizují s mnohočetnými chromosomovými sekvencemi a umoţňují 
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označit celý chromozom. Připravují se ze specifických knihoven DNA. Lokus sondy, se 

pouţívají pro jedinečné genové sekvence. Obvykle se jedná o genomické klony, které se 

liší velikostí v závislosti na klonovacím vektoru, kterým mohou být plasmidy (500 bp– 5 

kb), bakteriofágy lambda (8–15 kb), kosmidy (20–50 kb), umělé bakteriální klony nebo 

umělé kvasinkové chromozómy. (Vojtková 2010) 

 Ke kontrastnímu barvení se pouţívá diaminophenylindol (DAPI), ke značení sond 

základní fluorochromy – amino methyl coumarin acetic acid (AMCA) signál se zobrazí 

modře, fluoresceine isothiocyanate (FITC) se zeleným signálem a tetramethylrhodamine 

isothiocyanate (TRITC) s červeným signálem. Další moţné barevné kombinace lze provést 

kombinací výše zmiňovaných fluorochromů. (Vojtková 2010) 

4.2.3 Metody zaloţené na polymorfizmu DNA 

Metody zaloţené na polymorfizmu DNA jsou metody, které se pouţívají při 

identifikaci a typizaci se se zaměřují na identifikaci polymorfizmu v celkové genomové, 

chromozomové, plazmidové DNA, nebo polymorfizmu specifických genů, případně jejich 

částí. Metody jsou rozděleny do dvou skupin, na metody přímé a nepřímé. Mezi přímé 

řadíme chemickou a enzymovou metodu. U nepřímých metod rozlišujeme, zda jsou 

metody zaloţené na amplifikaci DNA nebo zda se u nich amplifikace nepouţívá. (Šmarda 

2008, Alberts 2005) 

Přímé metody fungují na principu stanovení sekvence variabilní oblasti DNA. 

Cílem je stanovit pořadí nukleotidů v molekulách DNA. K sekvencování DNA se 

pouţívají dvě odlišné metody. První metoda je zaloţena na specifické degradaci řetězců 

nukleových kyselin pomocí chemických sloučenin, nazývá se Maxamovo-Gilbertovo 

sekvencování. Druhá metoda pouţívá specifickou inhibici enzymové syntézy řetězců 

DNA. Tento postup se nazývá Sangerovo sekvencování. (Šmarda 2008, Alberts 2005, 

Mazura 2001, Snustad 2009) 
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Přímé metody: 

Chemická metoda sekvencování DNA funguje na principu specifického rozštěpení 

molekuly DNA chemickými činidly v místech, kde je lokalizována báze určitého typu. 

Vznikne soubor identických fragmentů jednořetězcové DNA označených na jednom konci 

radioaktivní značkou. Kaţdou bázi lze určitým způsobem modifikovat tak, aby bylo 

v tomto místě moţno dosáhnout přerušení DNA. Pro navození modifikací pouţíváme 

metylsulfát, hydroxid sodný, kyselinu mravenčí nebo hydrazin. Po modifikaci se vytvoří 

křehké místo v řetězci DNA, kterou následně vystavíme piperidinu za vysoké teploty, čímţ 

dojde ke štěpení řetězce ve slabých částech. Výsledkem je soubor různě dlouhých 

fragmentů DNA, které odpovídají vzdálenosti bází příslušného typu od značeného konce 

výchozí molekuly DNA. (Šmarda 2008, Alberts 2005, Mazura 2001, Snustad 2009) 

Enzymová metoda sekvencování DNA je nejběţnější. DNA se zde se pouţívá jako 

matrice pro syntézu komplamentárních řetězců různé délky prostřednictvím DNA-

polymerázy.  Vyuţíváme zde vlastnosti DNA – polymerázy, tj. vytvářet přesné kopie 

molekuly DNA a schopnosti tvořit specifické syntézy řetězce DNA ve směru 5‘→3‘ od 

primeru s volnou 3‘-OH skupinou. Metoda vyuţívá vlastnosti DNA-polymerázy, vytvářet 

přesné kopie molekuly DNA a schopnosti tvořit specifické syntézy řetězce DNA ve směru 

5‘→3‘ od primeru s volnou 3‘-OH skupinou. Syntéza začíná v místě připojení sekvenčně 

specifických primér pro sekvencování a ukončena je v místě, ve kterém je do rostoucího 

řetězce implementováno místo deoxyribonukleosidtrifosfátu jeho analog ddNTP, který 

funguje jako koncový inhibitor syntézy DNA. Pro umoţnění detekce se primer ddNTP 

radioaktivně označí. Po procesu polymerizace se produkty denaturují a separují na 

polyakrylamidovém denaturujícím gelu a následně se odečtou na autoradiogramu. (Šmarda 

2008, Alberts 2005, Mazura 2001, Snustad 2009, Srivastava 2008) 

Vylepšení enzymatického sekvencování umoţňuje zavedení přístrojů pro 

automatické sekvencování DNA, při kterém se po separaci, detekci, shromáţdění dat a 

analýze dat bází pouţije automatizovaný přístroj. Tento postup urychluje stanovení a 

zpracování sekvencí DNA lépe neţ standardní postupy. (Šmarda 2008) 
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Nepřímé metody: 

Nepřímé metody zaloţené na amplifikaci DNA. Všechny tyto metody mají základ 

v polymerázové řetězové reakci (PCR). Pomocí této techniky lze rychle a vysoce 

selektivně namnoţit konkrétní nukleotidové sekvence obsaţené v jakékoli DNA a RNA. 

PCR je zaloţena na vyuţití DNA - polymerázy pro opakované kopírování templátové 

molekuly DNA. Syntéza je řízena krátkými primery, které se párují s templátovou DNA 

(RNA) na počátku a konci amplifikovaného fragmentu, kaţdý s jiným vláknem původní 

dvouřetězcové molekuly DNA nebo RNA (obr č. 6). PCR lze pouţít jen pro klonování 

DNA (RNA). U které známe začáteční a koncovou nukleotidovou sekvenci. K syntéze 

DNA (RNA) se pouţívají termostabilní polymerázy izolované z termofilních 

mikroorganizmů např. Taq DNA-polymeráza. Polymerázová řetězová reakce je vyuţita ve 

velké škále variant např. při potřebě amplifikovat temláty s nízkým počtem kopií, 

detekovat sekvenční polymorfizmy, provádět molekulární identifikaci, typizace organizmů 

nebo modifikovat sekvence nukleových kyselin. (Šmarda 2008, Srivastava 2008, Rosypal 

2005, Kočárek 2007, Simson 2003, Singlenton 2004) 
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Obrázek 6.  Polymerázová řetězová reakce (PCR). Dostupný z WWW: 

<http://apendix.prf.jcu.cz/Dolezal/vyuka/dna/molbio.htm> 
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Stanovení polymorfizmů délky restrikčních fragmentů u produktů PCR (PCR-

RFLP) při této modifikaci standartní PCR je vyuţívána pro typizaci cílové sekvence 

určitého genu, obsahujícího sekvenční polymorfizmus. Podle volby primeru se analýza 

můţe provést na jakémkoli genu. Sekvence se amplifikuje za přísných podmínek pomocí 

primerů připojujících se ke koncovým konzervovaným oblastem. Výsledek amplifikace je 

produkt PCR o stejné délce, které se detekují elektroforeticky. Amplifikované produkty 

jsou štěpeny restrikční endonukleázou a poté opět analyzovány elektroforézou v agarovém 

nebo polyakrylamidovém gelu. Vzorky se typizují restrikčnímu spektry fregmentů 

amlifdikované DNA. Analýza RFLP u prokaryotických genů pro 16S rRNA se hlavně 

pouţívá při molekulární typizace. Celý gen velikosti cca 1600bp se amplifikuje pomocí 

univerzálních primerů komplementárních k sekvencím na koncích genů pro 16S rRNA 

(Obr č. 7). Pomocí vhodné restrikční endonukleázy, se získá spektrum několika fregmentů 

s odlišným počtem a velikostí podle druhu nebo kmene bakterie.(Šmarda 2008, Alberts 

2005, Mazura 2001, Snustad 2009, Srivastava 2008, Rosypal 2005, Kočárek 2007, Simson 

2003) 

  

Obrázek 7.  Typizace podle metody RFLP. (Šmarda 2008) 
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Odstupňovaná PCR vyuţívá vnějších a vnitřních primerů, které umoţňují detekovat 

i jedinou molekulu temlátové DNA. Odstupňovaná PCR je variantou dvou po sobě 

následujících polymerázových řetězových reakcí. Cílem je připravit DNA fragment 

dostatečného mnoţství a odpovídající čistoty. Tato metoda se pouţívá tam, kde se 

amplifikuje velmi malé mnoţství DNA. (Šmarda 2008) 

 

Inverzní PCR, je varianta umoţňující amplifikovat úseky DNA o neznámé 

sekvenci. Tyto sekvence jsou ohraničené na obou stranách DNA se známou sekvencí. 

Priméry jsou navrţeny tak, ţe jejich 3´- konce směřují od sebe. Mezi sebou mají restrikční 

místo o délce 6 bp. DNA se štěpí vhodnou restrikční endonukleázou s rozpoznávacím 

místě 4 bp. Následně se provádí ligace T4 DNA-ligázou, jejichţ výsledkem je cirkularizace 

restrikčních fragmentů. Toto kruţnicové DNA s novou sekvencí linearizujeme štěpením 

v restrikčním místě o délce 6 bp. Vznikají fragmenty s cílovou sekvencí nacházející se na 

obou koncích fragmentu. Neznámá sekvence je následně amplifikována. Tato metoda se 

pouţívá procházení po chromozomu při vytváření restrikčních map. (Alberts 2005, Mazura 

2001, Snustad 2009, Srivastava 2008) 
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Zpětná PCR (RT-PCR) je metoda určená k amplifikaci molekul RNA. Molekuly 

RNA se nemohou pouţít jako templát pro PCR, proto se musí RNA převést do cDNA a 

následně amplifikovat z důvodů vzniklých hybridů  RNA- DNA. Pro oddělení RNA od 

DNA se pouţívá ionexová chromatografie, při níţ dochází k separaci díky odlišných 

nábojových vlastností. Při tomto postupu je získaná RNA o vysoké čistotě. Tato metoda 

dokáţe optimalizovat samostatně zpětnou transkripci a samostatně PCR. Vzniká tak 

jednoduchá syntéza dlouhých produktů o délce aţ 14kb. Tato metoda se zdokonalila na 

Real-time RT-PCR, coţ je metoda  umoţňující přesnou kvantifikaci hledané cDNA 

sekvence ve vzorku. Vyuţívá se při ní několika moţností detekce narůstajícího mnoţství 

amplikonů. Všechny jsou zaloţeny na nárůstu fluorescence. Principiálně nejjednodušší je 

metoda vyuţívající fluorescenčních barviv, která se interkalují mezi báze DNA (např. Sybr 

Green), narůstající fluorescence pak odpovídá vzrůstajícímu mnoţství DNA ve vzorku. 

Druhou moţností je metoda vyuţívající 5-exonukleázové aktivity DNA polymerázy. 

Klíčovým je zde pouţití oligonukleotidu – próby (nejčastěji TaqMan sonda), která se 

specificky váţe na sekvenci mezi oběma primery. Sonda je na jednom svém konci 

označena fluorescenční látkou a na druhém konci zhášečem fluorochromu. Při syntéze 

komplementárních vláken hydrolyzuje DNA polymeráza TaqMan sondu, dojde k uvolnění 

fluorescenční látky a k nárůstu fluorescence, která je detekována a zaznamenána v reálném 

čase. Na základě standardizačních křivek lze přesně kvantifikovat mnoţství hledané cDNA 

sekvence ve vzorku.(Šmarda 2008, Průša 1997, Lukinma 2004, Domig 2003) 

Rychlá amplifikace konců cDNA (RACE) je metodou slouţící k vyhledávání 

celých transkriptů nacházejících se v buňce. Podstatou metody je převést mRNA na cDNA 

pomocí reverzní transkripce a posléze pomocí PCR amplifikovat daný transkript, který 

následně můţe být klonován, sekvencován a bioinformaticky analyzován. Pro pouţití 

RACE je nezbytná znalost části sekvence uvnitř molekuly mRNA, ve které je navrţen 

primer orientovaný ve směru 3´nebo 5´ umoţňující produkci překrývajících se fragmentů 

cDNA. Rozlišujeme tedy 3´RACE PCR nebo 5´ RACE PCR. PCR 3´-RACE vyuţívá 

přirozeného poly(A)-konce na mRNA. Nejprve se syntetizuje cDNA reverzní transkripcí z 

mRNA a jako primer se pouţije oligomer (dTn) s navázaným adaptorem. Oligo dTn je 

komplementární k poly (A) konci mRNA. Adaptor má vyšší Tm neţ oligo(dT). Při 

následné PCR amplifikaci se pouţije primer komplementární k adaptoru a druhý, genově 

specifický primer (GSP) designovaný na známou střední část genu. Vzhledem k 
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nespecifičnosti adaptoru je vhodné selektovat vzniklé transkripty. První moţností je další 

PCR – nested PCR nebo semi-nested PCR. Druhou moţností je provést asymetrickou PCR 

s genově specifickým primerem, který určuje specifičnost reakce a leţí uvnitř zkoumaného 

genu. Podstatou 5´-RACE je přepis z mRNA do cDNA pomocí genově specifického 

primeru (reverzního), templát vzniká ve směru 3'→5', tato cDNA je specifická. Po reverzní 

transkripci jsou pomocí enzymu terminální deoxynukleotidyl transferasy (TdT) dodány na 

3'- konec transkriptu stejné nukleotidy, tento konec se označuje jako homopolymerický. 

Pomocí genově specifického primeru a oligo dN primeru, který má na konci umístěn 

adaptor je provedena první PCR a druhá PCR se provádí s primerem komplementárním k 

adaptoru a GSP primerem. Úspěšnost reakce je kontrolována elektroforeticky. (Šmarda 

2008, Mazura 2001, Snustad 2009, Srivastava 2008, Kočárek 2007, Simson 2003, 

Singlenton 2004, Lukinma 2004, Domig 2003, Persing 2003) 

DOP-PCR(Degenerate oligonukleotide primed PCR) pouţívá priméry s několika 

degenerovanými bázemi a nízkou teplotou jejich nasedání během počátečních cyklů PCR. 

V důsledku těchto podmínek se primery přilepují náhodně na různých místech 

chromozomové DNA, takţe dochází k amplifikaci veškeré DNA přítomné v reakční směsi, 

s výjimkou většiny repetitivních sekvenci. Princip metody spočívá ve vyuţití vlastnosti 

PCR v nestandardních podmínkách. Klasická PCR získává pouze jeden produkt striktně 

ohraničeny dvěma primery,  které jsou za podmínek reakce schopné iniciovat syntézu 

DNA pouze z místa s vysoce homologickou sekvenci. Těchto podmínek dosáhneme 

důkladnou optimalizaci reakce – PCR za nestandardních podmínek se produkuje 

nespecifické fragmenty, jejichţ syntéza byla iniciovaná i z míst, která nejsou zcela 

homologická se sekvencí primeru. DOP-PCR pouţívá schopnosti reakce vytvářet 

nespecifické produkty. Funguje ve dvou fázích. První, kratší, která má byt maximálně 

nespecifická a druha, delší, během které dochází převáţně k amplifikaci molekul vzniklých 

v prvním kroku. První fáze se nazývá preamplifikační krok a druha fáze je samotná 

amplifikace. Hlavní časti primeru pro DOP-PCR je šest po sobě jdoucích náhodných 

nukleotidů, sekvence NNNNNN. Tento úsek primeru umoţňuje náhodnou iniciaci syntézy 

DNA z kteréhokoliv místa na templátu.. Primer pro DOP-PCR obsahuje úsek s 

definovanou sekvenci, která se zapojuje v druhé části reakce. Sekvence se v prvních 

cyklech pouţívá jako kotva, která se vyuţívá v amplifikačním kroku k přednostnímu 

nasedáni  primerů na koncové časti řetězců, čímţ se efekt zkracováni vznikajících 
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fragmentů do značně míry potlačuje. Metoda má mnoho modifikací v závislosti na pouţití 

jiných polymeráz neţ Taq. Tato metoda se uplatňuje zejména u analýzy DNA 

z nekultivovatelných mikroorganizmů, srovnávací genomové hybridizaci. (Šmarda 2008, 

Mazura 2001, Srivastava 2008, Rosypal 2005, Kočárek 2007, Simson 2003, Singlenton 

2004, Průša 1997, Lukinma 2004) 

Degenerovaná PCR (D-PCR) se pouţívá pro získání původních sekvencí cDNA, při 

pouţití omezených informací o sekvenci aminokyseliny. Výsledkem této metody je vznik 

směsi primerů s různým stupněm degradace, kromě kodonů pro metionin a tryptofan. Tato 

metoda se pouţívá při hledání a studia genových rodin s určitou podobností, fylogenetické 

a evoluční studie. (Šmarda 2008, Alberts 2005) 

Amplifikace vnitřních přepisovaných mezerníků (ITS-PCR) je to metoda, kdy se 

vnitřní přepisované mezerníky (ITS) nacházejí uvnitř transkripčních jednotek. Mezi geny 

pro funkční molekuly RNA a jejich traskripty se v rámci posttranskripčních úprav 

vyštěpují za tvorby funkčních rRNA z pre-rRNA nebo tRNA z pre-tRNA. Polymorfismus 

délky ITS vychází z rozdílných vzdáleností mezi opakujícími se konzervovanými geny pro 

rRNA nebo tRNA jednotlivých druhů prokaryotických organismů. Geny funkční RNA 

obsahující sekvenční motivy, které mohou být navrţeny pro univerzální genové primery 

k prozkoumání mnoţství polymorfismu délky přepisovaných mezerníků mezi druhy. 

Jednotlivé druhy se rozlišují podle různé velikosti a počtu vzniklý PCR produktů.(Šmarda 

2008, Rosypal 2001, Rosypal 2005) 

Náhodná PCR (AP-PCR) je rychlá a jednoduchá technika pro „Finger printing “ 

DNA, která se pouţívá pro rychlé srovnání typizačních genomových DNA 

mikroorganizmů. Metoda vyuţívá jeden nebo více krátkých primerů, o délce 8 - 12 

nukleotidů libovolné sekvence s neznámou homologií k výsledné sekvenci DNA. 

Výsledkem je amplifikace mnoha fragmentů s různou délkou a odlišným molárním 

mnoţstvím. Metoda se pouţívá pro identifikační postupy a taxonomické studie. Lze ji 

pouţít s kombinací DGGE analýzou. Produkty AP-PCR se pouţívají i pro přípravu 

hybridizačních sond pro binární typizaci mikroorganizmů. (Šmarda 2008, Alberts 2005, 

Mazura 2001, Snustad 2009)  
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Univerzální průkaz DNA bakterií (UNB-PCR) je metoda zaloţena na amplifikace 

univerzální multikopiové sekvence bakteriální 16S DNA, tak ţe primery jsou 

komplementární k vysoce konzervativním úsekům a vnitřní sekvence amplifikačního 

produktu je variabilní. Výhodou UNB-PCR je moţnost detekce bakterií nekultivovatelných 

nebo obtíţně kultivovatelných. Tato metoda rychlá, kultivačně nezávislá a přesná. 

(Srivastava 2008, Kočárek 2007, Simson 2003)  

Interrepetitivní PCR (REP-PCR) je typizační technika pro analýzu celého genomu 

vyuţívající přítomnosti repetitivních elementů v bakteriálních genomech. Tato metoda 

funguje na podobném principu jako AP-PCR, ale se liší tím, ţe začátek amplifikace 

vyuţívá známé repetitivní sekvence, vyskytující se genomu ve více kopiích. Výsledkem 

amplifikace je mnoţství produktu různé velikosti. Tvorba vychází z rozdílné lokalizace 

opakujících se elementů a z rozdílné vzdálenosti. Tato vzdálenost je odděluje 

v jednotlivých genomech, a poskytuje tak jedinečný „Finger print“. Podle pouţití 

repetitivního elementu u prokaryot pro účely genotypizace se následovně dělí na elementy:  

- opakující se extragenové palindromové Rep-elementy Escherichia coli, 

- enterobakteriální opakujícím intergenové shodné sekvence (ERIC-sekvence), 

- dlouhé roztroušené repetitivní elementy RepMP3 z Mycoplasma pneumoniae, 

- mozaiková repetitivní BOX-elementy z Streptococcus  pneumoniae, 

- tandemově opakované polynukleotidové sekvence (GTG) n popsané u 

eneterobakterií. (Šmarda 2008, Domig 2003, Persing 2003) 

Vylepšením metody Rep-PCR je automatická laserová fluorescenční analýza 

(ALFA), při které se pouţívají 5´- koncově fluorescenčně značené PCR primery a 

produkty PCR se rozdělují v denaturujícím polyakrylamidovém gelu na automatizovaném 

sekvestoru, coţ značně zlepšuje rozlišení a reprodukovatelnosti. (Šmarda 2008, Domig 

2003,Persing 2003) 

Polymorfizmus délky amplifikovaných fragmentů (AFLP) představuje novou 

metodu pro charakterizaci celkové genomové DNA, která dává vysoké rozlišení a dobrou 

reprodukovatelnost. Tuto metodu lze označit také jako amplifikace vzácných restrikčních 

míst nebo selektivní amplifikace restrikčních fragmentů DNA podmíněná primerem. 

Metoda funguje v těchto fázích: 
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- úplné rozštěpení extrémně malého mnoţství genomové DNA jednou nebo dvěma 

restrikčními endonukleázami. Jedna z nich mívá zpravidla méně cílových míst, 

- ligace genomové DNA s oligonukleotidovými adaptory, které se konstruuje tak, 

aby nedošlo k obnově restrikčního místa. Ligace probíhá za přítomnosti restriktáz, 

proto nedochází ke spojení restrikčních fragmentů. 

- selektivní amplifikace sady restrikčních fragmentů s pomocí jednoho nebo dvou 

ALFP-primerů  

- gelová elektroforéza amplikovaných fragmentů v nedenaturujícím 

polyakrilamidovém gelu. (Šmarda 2008, Alberts 2005, Mazura 2001) 

Metodou AFLP je moţno vizualizovat sadu restrikčních fragmentů pomocí PCR 

bez znalosti jejich nukleotidové sekvence. Amplifikace restrikčních fragmentů je dosaţeno 

pouţití sekvencí adaptoru a zbytku restrikčního místa. Toto místo slouţí jako cílová místa 

pro připojení primeru. Polymorfismusje zaloţen na ztrátě nebo získání restrikčních míst a 

je shodný s polymorfismem. Zdokonalením metody je pouţití fluorescenčního značení u 

jednoho z primerů a separace vzniklých produktů na automatickém sekvenátoru (AFLP). 

AFLP je novou velmi účinnou typizační metodou pro DNA libovolného původu a stupně 

komplexity. Pouţívá se při fylogenetické a taxonomické studii. (Šmarda 2008, Alberts 

2005, Mazura 2001) 

Metody, u kterých se amplifikace neprovádí. Zde se řadí metody Restrikční 

endonukleázová analýza (REA), kdy se izolované DNA rozštěpí restrikčnimi enzymy a 

fragmenty jsou potom separovány pomoci gelové elektroforézy, čímţ se získá specificky 

restrikční profil DNA, ke specifickým sondám. (Šmarda 2008) 
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5. SBÍRKY MIKROORGANIZMŮ, ÚLOHA 

KONTROLNÍCH KMENŮ 

Sbírky mikroorganizmů jsou zdrojem standardních, definovaných kmenů a 

informací o jejich pěstování. Většina států má vlastní sbírku mikroorganizmů. Databáze 

mikroorganizmů můţe být seřazena podle fenotypových znaků nebo podle genetických 

informací. U fenotypových znaků se vychází z morfologie bakterií, fyziologických 

vlastnosti, biochemických výsledků při detekci produktu metabolizmu, kultivačních a 

serologických metodách. Při genetickém řazeni se bakterie řadí podle ribozomální 

jednotky 16S RNA, která je přesnou metodou identifikace s vysokou přesností. Některé 

databáze jsou dostupné na internetu jiné na specializovaných pracovištích. Podle metody 

určení mikroorganizmu se výsledky porovnávají s příslušnou databází, kde 

mikroorganizmus podle zjištěných informací o něm zařadí do příslušného druhu, kmene, 

rodu. 

O sbírku mikroorganismů se v České Republice stará Česká sbírka mikrooganismů 

(CCM), která uchovává kmeny bakterií pro potřeby základního a aplikovaného výzkumu, 

pro průmyslové vyuţití, pro biotechnologie. Mnoho kultur slouţí dále jako referenční 

vzorky pro klinické laboratoře humánního a veterinárního zaměření. CCM uchovává více 

neţ 2500 kmenů bakterií (zhruba 280 rodů s více neţ 930 druhy). Řada kmenů je 

unikátních. Sbírka se průběţně doplňuje, čímţ aktivně přispívá k uchování genofondu a 

ochraně biodiverzity mikroorganismů ex situ. Dlouhodobé uchovávání ţivotaschopných 

kultur je u většiny kmenů zabezpečeno metodou kryoprezervace (lyofilizace) a uloţením v 

hlubokomrazícím boxu. Kromě typových kultur, referenčních a produkčních kmenů a 

kultur degradujících různé substráty, nabízí CCM vybranou skupinu 120 kontrolních 

kmenů. Kontrolní kmen slouţí pro účely kontroly diagnostických souprav a testů, ověření 

kvality kultivačních médií specifikovaných v normách (kontroly vod a poţivatin), dalším 

druhem jsou referenční kmeny pro stanovení citlivosti bakterií k antimikrobiálním látkám, 

kmeny pro testování inhibičních látek v potravinách a pro jiné další účely. Pro distribuci 

kmenů je pouţíván počítačový program, který vychází z databáze shrnující všechny 

dostupné údaje o uloţených kulturách. CCM aktivně spolupracuje s mnoha tuzemskými a 

zahraničními sbírkami např. Světové federaci sbírek kultur (World Federation for Culture 

Collections, WFCC), organizace evropských sbírek kultur (European Culture Collections’ 
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Organisation, ECCO) a Federace československých sbírek mikroorganismů (FCCM). 

K deponování jsou přijímány nejen kultury bakterií, které mají význam pro základní i 

aplikovaný výzkum, taxonomii, pro biotechnologie, ale i české izoláty nově popsaných, či 

vzácně se vyskytujících druhů z klinického materiálu aj. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Laboratorní nástroje a pouţité chemikálie 

Pro experimentální část práce byly pouţity následující pomůcky a chemikálie: 

– fenotypizační mikrodestička BIOLOG ( s 96 jamkama) 

– Kultivační zkumavky se šroubovacím uzávěrem 

– Očkovací klička a jehla 

– Erlenmeyerovy baňky s úzkým hrdlem 

– Podloţní sklíčko 

– Petriho misky 

– Roztok krystalové violeti 

– Lugolův roztok 

– Alkohol  

– Karbolfuchsin  

6.2 Přístrojové vybavení  

Pouţívaly se následující přístroje při experimentální části: 

– Mikropipeta objem 200 μl, 

– Automatická míchačka 

– Automatický detektor hustoty GN/GP 

– Identifikační přístroj firmy Biolog Microstation 

– Biologický termostatat  MEMMERT 

– Laboratorní mikroskop 

6.3 Příprava vzorků 

Všechny bakteriální vzorky, které se pouţily ke kultivacím, pochází z České sbírky 

mikroorganizmů (CCM). Vybrané bakteriální kmeny byly naočkovány na Petriho misky 

s příslušným médiem (obr č. 8 a obr č. 9).  Kmen Pseudomonas sp. s číslem CCM 3423 na 

médiu B1,kmen Rhodococcus sp. s číslem CCM 4446 na mediu B8. Následně byly vzorky 

inkubovány 48 hodin.  
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Obrázek 8. Naočkovaný vzorek Pseudomonas sp.              Obrázek 9. Naočkovaný vzorek Rhodococcus sp.  

6.3.1 Sloţení média: 

Medium B8 bylo tvořeno 5g droţdím výtaţkem, peptonem, 10g glukózou, 20g 

agaru a 1000 ml destilované vody. Toto médium se udrţovalo v hodnotě pH 7.2. Medium 

bylo sterilizováno autoklávováním při 121 °C po dobu 15 minut (obr. 10). 

Médium B1 bylo tvořeno 10g hovězím extraktem, peptonem, 5g soli (NaCl), 20g 

agaru a 1000 ml destilované vody. Toto médium se udrţovalo v hodnotě pH 7.2. Medium 

bylo sterilizováno autoklávováním při 121 °C po dobu 15 minut (obr. 10).  

 

Obrázek 10. Erlenmayerovy baňky s tekutou bakteriální kulturou (vlevo Pseudomonas sp., vpravo  

Rhodococcus sp.) 
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6.4 Metody práce 

6.4.1 Fenotypizace mikroorganismů  

Následná fenotypizace bakteriálních kmenů byla provedena ve specializovaném 

vědecko-servisním pracovišti Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity. Fenotypizace bakteriálních kmenů byla provedena pomocí dvou 

nezávislých metod, za současného mikroskopického ověření základních morfologických 

vlastností kmene.  

6.4.2 Mikroskopická identifikace 

Pracovní postup:  

Suspenze z kultury se rozetře na čisté podloţní sklíčko a fixuje se. Pak se barví 

Gramovou metodou, kdy se vzorek barví roztokem krystalové violeti a nechá se působit 

30 – 60 sekund. Pak se vzorek překryje Lugolovým roztokem na 30 sekund. Barvivo se 

slije a opláchne alkoholem, preparát se promývá, dokud pouští barvu, maximálně však 

15 sekund. Následně po opláchnutí vodou se barví karbolfuchsinem 1 minutu. 

Po opláchnutí vodou a osušení v šikmé poloze jsme mikroskopem s imerzním objektivem 

provedli identifikaci. 

6.4.3 Identifikace metodou biochemických testů „pestrá řada" 

Při určování biochemických vlastností mikroorganizmů se detekují produkty 

metabolizmu. Tyto látky vznikají při reakce látkového metabolismu - zkvašovaní, 

odbourávaní bílkovin, dekarboxylaci aminokyselin a další. Průkaz produktu enzymatické 

aktivity mikroorganizmů se děje zpravidla na základě kolorimetrické reakce, kdy se za 

přítomnosti indikátoru mění barva původního substrátu v důsledku hromadění metabolitu, 

které mikroorganizmy vytvářejí 

Pracovní postup: 

Kaţdá zkumavka a miska se naočkovala kličkou nebo vpichem bakteriální 

kulturou. Tato zkouška se prováděla jak pro bakterie rodu Pseudomans sp. tak i pro 

bakterie Rhodococcus sp. Po provedení očkování se tyto biochemické testy vloţily do 

termostatu na 24 hodin a následně byly vizuálně vyhodnoceny. 
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6.4.4 Pouţily se tyto testy 

hydrolýzu eskulinu, hydrolýzu kaseinu, hydrolýzu škrobu, hydrolýzu ţelatiny, E-test, 

fosfatázový test, dekarboxylaci ornitinu, dihydrolázu argininu, dekarboxylaci lysinu, beta-

glukuronidázu, ANAEROtest 23, katalázu, king B test, test lecithinnázy, OF test, ONPG, 

oxidaci  glukonátu, oxidázu, test pohyblivosti, redukci  nitrátů, redukci nitritů, na rust při 

různých teplotách,  na růst při 6,5% NaCl, simmons citrát test, utilizaci magnátu, utilizaci 

acetamidu,urea Christensen Agar, KOH test 

6.4.5 Identifikace metodou BIOLOG  

Princip metody je zaloţen na oxidačně-redukčních reakcích, které vyţadují 

dostatečné mnoţství buněk naočkovaných do 96–ti jamkových mikrodestiček Biolog (obr. 

11). Pokud má naočkovaná kultura enzymy schopné metabolizovat dané substráty, dochází 

k uvolnění elektronu ze substrátu (oxidace). Tento elektron přijímá barvivo 

trifenyltetrazolium chlorid (TTC) a dochází ke vzniku trifenylformazanu (TPF), coţ je 

doprovázeno změnou barvy. Dostatečné mnoţství bakteriálních buněk v jamce 

mikrodestičky zajišťuje pozorovatelnou barevnou změnu. 

 

 

Obrázek 11. Mikrodestička Biolog 

Pracovní postup: 
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Bakterie se stěrem odeberou z povrchu Petriho misky, a vloţí se do očkovací 

tekutiny, kde se kultivují na poţadovanou hustotu buněk GN / GP dle instrukcí firmy 

BIOLOG. Následně se bakteriální suspenze (150 ml) napipetuje  do kaţdé jamky 

mikrodestičky. Mikrodestička se vloţí do termostatu a inkubuje se při teplotě 35°C po 

dobu 24 hodin. Následně se mikrodestička odečte pomocí počítačového programu Biolog 

MicroStation a výsledky se porovnávají s databázemi.  
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6.4.6 Pouţily se tyto testy 

Tento proces se provedl pro oba bakteriální kmeny, tedy Pseudomans sp. i 

Rhodococcus sp. Byly pouţity mikrodestičky na gramnegatvní (GN) a grampozitvní (GP) 

bakterie. Příklady testů uvádí tabulka č. 2, tabulka č. 3  

Tabulka 2.  Mikrodestička s testy na gramnegativní bakterie 

 

 

  

A1 

Water 

A2 
a-

Cyclodex

trin 

A3 

Dextrin 

A4 

Glycogen 

A5 

Tween 40 

A6 

Tween 80 

A7 
N-Acetyl-

D-
Galactosa

mine 

A8 
N-Acetyl-

D-
Glucosam

ine 

A9 

Adonitol 

A10 
L-

Arabinos

e 

A11 

D-
Arabitol 

A12 
D-

Cellobios

e 

B1 

i-

Erythritol 

B2 

D-

Fructose 

B3 

L-Fucose 

B4 

D-

Galactose 

B5 

Gentiobio

se 

B6 

a-D-

Glucose 

B7 

m-

Inositol 

B8 

a-D-

Lactose 

B9 

Lactulose 

B10 

Maltose 

B11 

D-

Mannitol 

B12 

D-

Mannose 

C1 
D-

Melibiose 

C2 

p-Methyl-
D-

Glucoside 

C3 
D-Psicose 

C4 
D-

Raffinose 

C5 

L-
Rhamnos

e 

C6 
D-

Sorbitol 

C7 
Sucrose 

C8 
D-

Trehalose 

C9 
Turanose 

C10 
Xylitol 

C11 
Pyruvic 

Acid 
Methyl 
Ester 

C12 
Succinic 

Acid 
Mono-

Methyl-
Ester 

D1 
Acetic 
Acid 

D2 
Cis-

Aconit ic 
Acid 

D3 
Citric 
Acid 

D4 
Formic 
Acid 

D5 
D-

Galactoni
c Acid 

Lactone 

D6 
D-

Galacturo
nic Acid 

D7 
D-

Gluconic 
Acid 

D8 
D-G 

lucosami
nic Acid 

D9 
D-

Glucuroni
c Acid 

D10 
a- 

Hydroxyb
utyric 
Acid 

D11 
P- 

Hydroxyb
utyric 
Acid 

D12 
T- 

Hydroxyb
utyric 
Acid 

E1 
p-

Hydroxy 
Phenylac

etic 
Acid 

E2 
Itaconic 

Acid 

E3 

a-Keto 
Butyric 

Acid 

E4 

a-Keto 
Glutaric 

Acid 

E5 

a-Keto 
Valeric 

Acid 

E6 
D,L-

Lactic 
Acid 

E7 
Malonic 

Acid 

E8 
Propionic 

Acid 

E9 
Quinic 
Acid 

E10 
D-

Saccharic 
Acid 

E11 
Sebacic 

Acid 

E12 
Succinic 

Acid 

F1 
Bromosu

ccinic 
Acid 

F2 
Succinam

ic Acid 

F3 

Glucuron

amide 

F4 
L-

Alaninam

ide 

F5 

D-

Alanine 

F6 

L-

Alanine 

F7 
L-Alanyl-

glycine 

F8 
L-

Asparagi

ne 

F9 
L-

Aspartic 

Acid 

F10 
L-

Glutamic 
Acid 

F11 
Glycyl-L- 

Aspartic 

Acid 

F12 
Glycyl-L- 

Glutamic 

Acid 

G1 
L-

Histidine 

G2 
Hydroxy-
L-Proline 

G3 
L-

Leucine 

G4 
L-

Ornithine 

G5 L- 
Phenylala

nine 

G6 

L-Proline 

G7 
L-

Pyrogluta
mic Acid 

G8 

D-Serine 

G9 

L-Serine 

G10 

L-

Threonin
e 

G11 
D,L-

Carnitine 

G12 

T-Amino 

Butyric 
Acid 

H1 

Urocanic 

Acid 

H2 
Inosine 

H3 
Uridine 

H4 

Thymidin

e 

H5 
Phenyeth
yl-amine 

H6 

Putrescin

e 

H7 

2-
Aminoeth

anol 

H8 

2,3-
Butanedi

ol 

H9 
Glycerol 

H10 
D,L-a-

Glycerol 

Phosphat
e 

H11 

a-D-

Glucose-
1-

Phosphat

e 

H12 
D-

Glucose-
6-

Phosphate 
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Tabulka 3.  Mikrodestička s testy na grampozitvní bakterie 

  

A1 

Water 

A2 
a-

Cyclodex

trin 

A3 
P-

Cyclodex

trin 

A4 

Dextrin 

A5 

Glycogen 

A6 

Inulin 

A7 

Mannan 

A8 

Tween 40 

A9 

Tween 80 

A10 
N-Acetyl-

D-
Glucosa

mine 

A11 
N-Acetyl-

P-D- 
Mannosa

mine 

A12 

Amygdali
n 

B1 

L-

Arabinos
e 

B2 
D-

Arabitol 

B3 

Arbutin 

B4 

D-

Cellobios
e 

B5 
D-

Fructose 

B6 

L-Fucose 

B7 
D-

Galactose 

B8 
D-

Galacturo
nic Acid 

B9 
Gentiobio

se 

B10 
D-

Gluconic 
Acid 

B11 
a-D-

Glucose 

B12 
m-

Inositol 

C1 

a-D-
Lactose 

C2 

Lactulose 

C3 

Maltose 

C4 

Maltotrio
se 

C5 

D-
Mannitol 

C6 

D-
Mannose 

C7 
D-

Melezitos

e 

C8 

D-
Melibiose 

C9 
a-Methyl-

D-
Galactosi

de 

C10 
P-

Methyl-
D- 

Galactosi
de 

C11 
3-Methyl 
Glucose 

C12 
a-Methyl-

D-
Glucoside 

D1 
p-Methyl-

D-
Glucoside 

D2 
a-Methyl-

D-
Mannosid

e 

D3 

Palatin 
ose 

D4 

D-P 
sicose 

D5 

D-
Raffinose 

D6 
L-

Rhamnos

e 

D7 

D-Ribose 

D8 

Salicin 

D9 

Sedoheptu
losan 

D10 

D-
Sorbitol 

D11 

Stachyose 

D12 

Sucrose 

E1 
D-

Tagatose 

E2 
D-

Trehalose 

E3 

Turanose 

E4 

Xylitol 

E5 

D-Xylose 

E6 
Acetic 

Acid 

E7 a- 
Hydroxy
butyric 
Acid 

E8 

P- 
Hydroxy
butyric 
Acid 

E9 

T- 
Hydroxyb

utyric 
Acid 

E10 
p-

Hydroxy- 
Phenylac

etic 
Acid 

E11 
a- 

Ketogluta
ric Acid 

E12 
a- 

Ketovaler
ic Acid 

F1 
Lactamid

e 

F2 
D-Lactic 

Acid 
Methyl 
Ester 

F3 
L-Lactic 

Acid 

F4 
D-Malic 

Acid 

F5 
L-Malic 

Acid 

F6 
Pyruvatic 

Acid 
Methyl 
Ester 

F7 
Succinic 

Acid 
Mono-
methyl 
Ester 

F8 
Propionic 

Acid 

F9 
Pyruvic 

Acid 

F10 
Succinam

ic Acid 

F11 
Succinic 

Acid 

F12 

N-Acetyl-

L- 
Glutamic 

Acid 

G1 

L-
Alaninam

ide 

G2 

D-

Alanine 

G3 

L-

Alanine 

G4 
L-Alanyl-
Glycine 

G5 

L-
Asparagi

ne 

G6 
L-

Glutamic 
Acid 

G7 

Glycyl- 
L- 

Glutamic 
Acid 

G8 
L-

Pyrogluta
mic Acid 

G9 
L-Serine 

G10 

Putrescin

e 

G11 

2,3-
Butanedi

ol 

G12 
Glycerol 

H1 

Adenosin
e 

H2 
2'-Deoxy 
Adenosin

e 

H3 

Inosine 

H4 

Thymidin
e 

H5 

Uridine 

H6 
Adenosin

e-5'-
Monopho

sphate 

H7 
Thymidin

e-5'-
Monopho

sphate 

H8 
Uridine-

5'-
Monopho

sphate 

H9 
D-

Fructose-
6-

Phosphate 

H10 
a-D-

Glucose-
1-

Phosphat
e 

H11 
D-

Glucose-
6-

Phosphat
e 

H12 
D-L-a-

Glycerol 
Phosphate 
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6.5 Zjištěné výsledky 

Cílem práce bylo ověření zařazení uvedených bakteriálních kmenů do rodových a 

druhových taxonomických kategorií. Výsledky identifikace jsou uvedeny na protokolu č. 1 

a č. 2 pro kmen Pseudomans sp. CCM 3423 a pro kmen Rhodococcus sp. CCM 4446 na 

protokolu č. 3 a č. 4.  

U kmene Rhodococcus sp CCM 4446 (obr č. 12) se nepodařilo zařazení do 

konkrétního druhu na základě zjištěných výsledků neodpovídá tento bakteriální kmen, 

identifikovatelným druhům na základě známé databáze. 

U kmene Pseudomonas sp. CCM 3423(obr č. 13) se nepodařilo původní zařazení 

do druhu Pseudomonas putida, neboť podrobnější identifikační systém Biolog 

Microstation nepotvrdila původní taxonomii. Z tohoto důvodu je nutné další zkoumáni 

tohoto kmene.  
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Obrázek 12. Rhodococcus sp. Dostupný z 

WWW: <http://www.hakko.kais.kyoto-u.ac.jp/lab-e/projectBe.html> 

 

Obrázek 13. Pseudomonas sp. Dostupná z 

WWW:<http://klikphirtual.blogspot.com/2011_02_01_archive.html> 
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Protokol č. 1 o identifikaci  Pseudomans sp. CCM 3423 
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Protokol č. 2 o identifikaci Pseudomans sp. CCM 3423
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Protokol č. 3 o identifikaci Rhodococcus sp. CCM 4446 
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Protokol č. 4 o identifikaci Rhodococcus sp.  CCM 4446 
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6.6 Diskuse výsledků a další doporučení 

Metoda biochemických testů ani metoda Biolog neposkytly dostatečné určení 

vzorků. Problém negativního určení mohl nastat špatnou manipulací se vzorky, nebo námi 

pouţita databáze BIOLOG neměla dostatečné informace k zařazení pouţitých 

bakteriálních kmenů. Pro podrobnější identifikaci bakterií doporučuji pouţít modernější 

metody vyuţívající genetickou informaci. Jako vhodnou metodu navrhuji genetickou 

identifikaci podle ribozomální malé podjednotky 16S RNA. Techniky, které se k tomu 

pouţívají jsou hybridizace, RFLP, PCR, metody zaloţené na polymorfizmu DNA a jiné. 

Metod, které lze k tomuto účelu pouţít je velká škála záleţí jen na moţnostech, které 

máme k dispozici. 

Díky modernějším genetickým metodám bude moţné provést identifikaci pouţitých 

vzorků s vysokou přesností. 

7. ZÁVĚR 

Moderní metody identifikace a následné zařazení do taxonů se s průběhem času 

vylepšují a zdokonalují. Klasické metody, mezi které patří  fylogenetické identifikace jsou 

na maximálním vrcholu svých moţností. S objevením genetické informace buňky vznikla 

řada nových metod, moderní metody zaloţené na genetické informaci jsou daleko přesnější 

neţ klasická identifikace. Základem genetických metod je polymerová řetězová reakce, 

která dala podnět vzniku velkému mnoţství technik, které jsou klíčové pro přesnou a 

rychlou identifikaci při zkoumání prokaryot a jejich vlastností. Pomocí nových metod se 

dosavadní bakteriální kmeny, které byly zařazeny do taxonů podle klasické identifikace, se 

zjistilo, ţe podle moderní identifikace na základě DNA patří tyto bakterie do jiného taxonu 

na základě příbuznosti DNA. Díky těmto poznatkům lze lépe porozumět evolučnímu 

vývoji prokaryot a lépe je řadit do příslušných taxonů. 
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