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Mikroorganismy ? 

• Mikroorganismus (mikrob) je jednobuněčný, jen 
mikroskopicky pozorovatelný organismus. Často 
tvoří různé kolonie, shluky, případně i symbiotická 
společenstva s jinými organismy. Řadí se mezi ně 
převážně prokaryota (bakterie, archebakterie), ale 
patří k nim také např. plísně, kvasinky, některé řasy, 
prvoci. 

• Viry 



Mikroorganimy v průmyslu 

• Výroba sýrů (Lactobacillus, Streptococcus, Penicilium) 

• Pivo, víno, destiláty, chleba (Saccharomyces) 

• Jogurt (Lactobacillus) 

• Degradace biomasy (Clostridium, Trichoderma) 

• Fermentované potraviny (Pedicoccus, Monoscus, 
Neurospora, Penicilium) 

• Produkce aminokyselin, vitamínů, org. kyselin (Bacillus, 
Aspergilus, Candida) 

• Produkce paliv – líh, bioplyn (Clostridium, Saccharomyces) 

• Výroba biopolymerů 

• Výroba enzymů (Aspergilus, Trichoderma) 



Mikroorganismy v zemědělství 

• Fixace dusíku (Cyanobacteria, Rhizobium, Frankia) 

• Bakterie podporující růst rostlin (Bacillus, Pseudomonas, 
Streptomyces produkce fytohormonů, ACC deaminázy, 
rozpustnost fosforu) 

• Biokontrola 

– B. thuringiensis kurstaki – larvy motýlů 

– B. thuringiensis israelensis – komáři, Eusimulium latipes 
(přenašeč Trypanozóm) 

– B. thuringiensis san diego – některé larvy brouků 

– Microsporidium moscema – sarančata 

• Pesticidy (Colletotrichum, Bacillus, Baculoviridae) 

• Fytoremediace 

 



Mikroorganismy v medicíně 

• Antibiotika (Streptomyces, Penicillium) 

• Protinádorové látky 

• Imunomodulátory 

 



Mikroorganismy jako patogeny 

• Streptococcus pyogenes 

• Neisseria meningitidis  

• Mycobacterium tuberculosis  

• Escherichia coli 

• Yersinia pastis 

 

• Plum pox virus 



 



Počet druhů 



Počet eukaryotních druhů 

• When applied to all five known eukaryote* kingdoms of life on Earth, the 
approach predicted: 

• 1) ~7.77 million species of animals (of which 953,434 have been 
described and cataloged) 

• 2) ~298,000 species of plants (of which 215,644 have been described and 
cataloged) 

• 3) ~611,000 species of fungi (moulds, mushrooms) (of which 43,271 have 
been described and 

• cataloged) 

• 4) ~36,400 species of protozoa (single-cell organisms with animal-like 
behavior, eg. movement, 

• of which 8,118 have been described and cataloged) 

• 5) ~27,500 species of chromists (including, eg. brown algae, diatoms, 
water moulds, of which 13,033 have been described and cataloged) 

• Total: 8.74 million eukaryote species on Earth. 



Proč konzervovat mikroorganismy?  

• Konzervace mikroorganismů jako biologických 
zdrojů má nesmírný význam pro život lidí a 
jejich aktivity. Zahrnuje globální snahy o 
identifikaci, konzervaci a generování dat o 
jejich ekosystémech, společenstvech a 
populacích.  



Proč konzervovat mikroorganismy? 

• Většina biomasy a diverzity na Zemi je tvořena 
mikroorganismy 

• Mikroorganismy hrají klíčovou úlohu v biogeochemických 
cyklech 

• Poskytují nové metabolity pro průmyslové využití 

 

 

 

• Proto je nutné zachovat mikrobiální ekosystémy, 
společenství a druhy mimořádného významu, jejich 
přirozené prostředí a gene pool (genofond) 



Cíl konzervace mikroorganismů 

Konzervovat mikroorganismy v životaschopném stavu, 
bez morfologických, fyziologických a genetických změn 
s možností využití v budoucnosti (důležité kmeny pro 
výzkum a průmysl). 

 

 



Úloha konzervační genetiky 

• Minimalizovat  inbreeding a ztrátu genetické diversity 

• Vybrat a charakterizovat zájmové populace 

• Objasnit strukturu populace 

• Objasnit taxonomické nejasnosti 

• Definovat management pro daný druh 

• Způsob rozmnožování (genetic pollution)  

• Detekovat a definovat invasivní druhy 

• Definovat místa a genotypy vhodné pro reintrodukci 

• Využití ve forenzní konzervační genetice 

• Odhadnutí velikost populací a poměru pohlaví 

• Odhadnutí příbuzenských vztahů; analýza rodokmenů 

• Poznání mezipopulačních vztahů 

• Využití v managementu populací v zajetí nebo kultuře 

• Poznání genových center druhů a vztahů v nich 

• Zahrnutí genotoxických studií 

• Zvýšit  reprodukční kapacitu 



Mikroorganismy  
a konzervační biologie 

• Infekční choroby 

– hrozba pro druh 

– životaschopnost populace 

– ovlivňuje chovy, reintrodukci 

– vyžaduje ozdravné programy 

• In-situ konzervace mikroorganismů 

• Ex-situ konzervace mikroorganismů 

 

 



http://www.cbd.int/ 

Úmluva o biologické rozmanitosti 

http://www.cbd.int/


Úmluva o biologické rozmanitosti 



Sbírky mikroorganismů 



Typy genových zdroj 



Sbírky mikrooganismů 

• Typové kmeny – referenční kmeny 

• Modelové organismy 

• Mikroorganismy v zemědělství, průmyslu , 
medicíně 



World Federation for Culture 
Collections 



http://www.wfcc.info/ccinfo/collection/col_by_country/c/420/ 

 

http://www.wfcc.info/ccinfo/collection/col_by_country/c/420/


MICRENS 

MIRCEN (Microbial Resources Centres) program 
of UNESCO is a network of existing academic 
and/or research institutes in developed and 
developing countries. 



http://www.wdcm.org/ http://gcm.wfcc.info/ 

http://www.wdcm.org/
http://gcm.wfcc.info/


Nomenclatura x barcoding 

• International Committee on Taxonomy of 
Viruse (ICTV) 

• International Committee on Systematics of 
Prokaryotes (ICSP) 

 

 



http://www.the-icsp.org/ 

http://www.the-icsp.org/
http://www.the-icsp.org/
http://www.the-icsp.org/


http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?bhcp=1 

http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?bhcp=1
http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?bhcp=1


http://www.qbol.org/en/qbol.htm 

http://www.qbol.org/en/qbol.htm
http://www.qbol.org/en/qbol.htm


http://www.barcodeoflife.org/ 

http://www.barcodeoflife.org/
http://www.barcodeoflife.org/


Metody konzervace bakterií 

• In-vivo, často vysoké nároky na podmínky 
kultivace 

• Vysušení (silikagel, CaCl2, lyofilizace) 

• Cryopreservation -70 °C, tekutý dusík -196 °C 

 

 



Fenotypová chrakterizace 



Genotypová charakterizace 

Ribotyping. A method of identification involving the fingerprinting of genomic 

DNA restriction fragments. 



Informace o mikroorganismech 

• Mikrofotografie 

• Fotografie příznaků choroby 

• HPLC 

• MALDI TOF 

• Metabolické profily 

• Informace o genomu, informace o sekvencích 



Genetická charakterizace 

• Genetická diversita 

– Genetická variabilita mezi jedinci v populaci 

– Genetická variabilita  v rámci druhu 

– Genetická variabilita mezi druhy 

• Zdrojem genetických dat jsou vzorky biologických 
materiálů 

• Genetická data jsou shromažďovány s cílem 
zachovat genetickou diverzitu pro budoucnost 



Kontrola kvality 

Metody biochemie, bakteriologie, mykologie, ekologie a 
molekulární genetiky 

 

 

 

 

Získání anatomicko-morfologických,  fyziologických, 
biochemických a genetických dat 

 

 

 



Molekulárně-genetické metody  

• PCR (Polymerase Chain Reaction) 

• RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

• AFLP (Arbitrary Fragment Length Polymorphism) 

• ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) 

• SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) 

• Analýza mikrosatelitů  

• Sekvencování 

 

• RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphism) 

• Karyotypizace velikost a počet chromozómů 

Kvalita izolované DNA!? 



Metagenomika 

• Struktura mikrobiálních společenství 

– druhové složení 

– reakce na stres 

• Nové poznatky o procesech v ekosystémech 

– fyziologický stav 

– tok energií 

– tok látek 



Databáze sekvencí 

• NCBI, EMBL 

• BLAST 

 

• 16S a 18S rRNA 

 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 

National Center  
for Biotechnology Information 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


http://www.dsmz.de 

 

DSMZ 

http://www.dsmz.de/


DSMZ – kontrola kvality 

• Příslušnost k druhu – podobnost NT sekvence 16/18S rRNA je 
mezi 99,8 a 100% 

• Pokud je podobnost sekvencí nižší (99%) porovnává se 
struktura RNA 

• Pokud je podobnost pod 99 %, je opakováno sekvencování, 
případně požadováno zaslání nového kmene 

• Specifické genomické a metabolické vlastnosti musí být 
identické 



DSMZ – kontrola  

• RiboPrint technology (Qualicon, Dupont, 
Wilmington) 



http://www.lgcstandards-atcc.org 

ATCC  
American Type Culture Collection 

http://www.lgcstandards-atcc.org/
http://www.lgcstandards-atcc.org/
http://www.lgcstandards-atcc.org/


http://www.lgcstandards-

atcc.org/Products/Collections/Microbiology_Collections.aspx 

http://www.lgcstandards-atcc.org/Products/Collections/Microbiology_Collections.aspx
http://www.lgcstandards-atcc.org/Products/Collections/Microbiology_Collections.aspx
http://www.lgcstandards-atcc.org/Products/Collections/Microbiology_Collections.aspx


http://www.lgcstandards-

atcc.org/Products/Cells_and_Microorganisms/Bacteria/Quality_Control_Strains.aspx 

http://www.lgcstandards-atcc.org/Products/Cells_and_Microorganisms/Bacteria/Quality_Control_Strains.aspx
http://www.lgcstandards-atcc.org/Products/Cells_and_Microorganisms/Bacteria/Quality_Control_Strains.aspx
http://www.lgcstandards-atcc.org/Products/Cells_and_Microorganisms/Bacteria/Quality_Control_Strains.aspx


Zdroje varibility  
a proměnlivosti virů 

• Mutace 

• Rekombinace  

• Reasortment 



Hostitelská adaptace virů 

• Interakce virus – hostitel je klíčový mechanismu udržující 
genetickou diverzitu patogena i hostitele 

 

 



Hostitelská adaptace virů 

 

 



Zdroje genetické variability 
bakterií 

• Mutace 

• Rekombinace 

• HGT (Horizontal Gene Transfer) 

– Transformace 

– Transdukce 

– Konjugace 

Recipient obvykle špatně adoptuje nové geny 



Adaptace bakterií 

• Transformace DNA 

• Patogeneze 

• Produkce toxinů 

• Rezistence 

• Virulence 

• Ztráta pohyblivosti 

• Clustered regularly interspaced short repeats 
system (CRISPR)  

• Komenzální kolonizační faktor (ccf) 

 

 

 

 



Genetická stabilita bakterií 

• Při uchovávání  lyofilizované kultury baktérií v 5 °C po dobu 
jednoho roku klesla jejich životnost. Produkce bacteriocinu 
nebyla ovlivněna. 
 



Komenzální kolonizační faktor (ccf) 

Ztráta ccf Bacteroides fragilis vede k narušení kolonizace 

střeva a omezuje se HGT. 



Stabilita bakteriálního genomu 

• Stabilita znaků nesených plazmidy je mnohem nižší 

– omezení replikace plazmidů 

– nerovnoměrná distribuce plazmidů 

– variabilita roste v neselekčním prostředí 

• Opakované subkultivace mohou vést ke kontaminaci, ztrátě 
životaschopnosti, genotypovým a fenotypovým změnám 

• ATCC nedoporučuje více než 5 pasáží dodaných originálních 
kultur 

• Lyofilizace a kryogenní konzervace jsou preferovány 
 

 

 

 



Stabilita bakteriálního genomu 

• Mutace DNA mohou být vyvolány poškození 
cytoplazmatické membrány při zamrazování a 
rozmrazování 

• Poškození cytoplazmatické membrány při 
zamrazování a rozmrazování má vliv pouze na 
životnost 


