
Identifikácia baktérií 
Diagnostické agary a biochemické testy 



Základná identifikácia 

 Kultiváciou na selektívnych živných pôdach (napr. E. coli na 
Endovom agare – tvorí kolónie s kovovým leskom, Lactobacillus 
sp. na MRS agare, Enterococcus sp. na SB agare a pod.) 

 Mikroskopia – tvary baktérií, usporiadanie, gramovo farbenie, 
tvorba endospór, pohyb,  

 Makroskopia - rast, vôna, teplota kultivácie, dĺžka kultivácie... 

Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa 

Bacteroides   Bacillus       Enterococcus 

Bifidobacterium   anaerobic cocci     Clostridium 



Farbenie podľa Gramma 

 Rozdelenie baktérií na základe bunkovej steny na G+ a G- 
 Základná diagnostika – rozdelí oddelenia Gracillicutes (G-) 

a Firmicutes (G+) 
 Princíp: spočíva v ofarbení oboch typov buniek kryštálovou 

violeťou, preparát sa prekryje iódom, ktorý vytvorí s 
farbivom komplex, kedže G- bunk. steny obsahujú 
množstvo lipidov, tie sa vplyvom etanolu alebo acetónu 
rozpúšťajú a farbivo sa z G- buniek vyplavuje, preparát 
prekryjeme karbolfuchsínom a G- bunky sa farbia na 
červeno a G+ na modro-fialovo 



Selektívne živné pôdy 

Baktérie selektujeme na pôdach na základe: 

 Nutričného zloženia pôd 

 Obsahu špecifických zložiek (ATB, žlč. soli...) 

 Špecifické rastové látky (vit., rastové faktory, 
iné organizmy – H. influenza) 

 Fyzikálne podmienky kultivácie (teplota, 
obsah O2, čas, pH a pod.) 

 Príklady: McC, MRS, SB, EA, M17, Rogosa, 
Baird Parker, VRBL... 

 



Diagnostické agary 

 sú špeciálne chromogénne živné pôdy pomocou ktorých 
dokážeme rozlíšiť rody a druhy baktérií na základe farebnej 
odlišnosti 

 Obsahujú špeciálny indikátor, ktorý difunduje do kolónií a 
vzávislosti od pH mení farbu kolónií 

 Používajú sa v rýchlej diagnostike baktérií a iných MO 

 Existuje mnoho druhov pre rôzne druhy a skupiny MO 

 

      Chromogenic-coliform agar               URI select 4 agar 



Diagnostické agary 

 Niektoré zo selektívnych ž.p. sú z časti aj diagnostickými 

 Príklady:  

Endov agar – E. coli – kovovo-lesklé kolónie (pozor !!! aj H. alvei) 

MacConkey agar – rozdeľuje za základe fermentácie laktózy (L+, L-) 

TSI agar (viac biochemických ukazovateľov – H2S, plyn, cukry) 

 E. Coli + Salmonella sp.          E. coli                    Salmonella sp. 

Other Enterobacteriaceae           E. coli                       C. freundii 



Biochemické testy 

 Biochemické rozdiely medzi baktériami sú jedným z 
najdôležitejších určovacích znakov pri identifikácii baktérií 

 Medzidruhová variabilita – variabilita v metabolizme 

 Používajú sa hlavne pri čeľadi Enterobacteriaceae, rode 
Enterococcus a iných 

 Pomocou nich sa sledujú rôzne biochemické zmeny v médiách a 
agaroch  

 Napr. tvorba H2S – sfarbenie do čierna, tvorba plynu (CO2), 
fermentácia rôznych typov cukrov (zmena pH = zmena farby), 
enzymatický rozklad škrobu, močoviny a pod.  



Biochemické testy  

 Urea test – test ureázovej aktivity, kedy sa pomocou enzýmu 
ureáza hydrolyzuje močovina na amoniak a CO2 

 Škrobový agar – test amylázovej aktivity, kedy sa po inkubácii 
agar prekryje vrstvou iódu, ktorý zafarbí agar na tmavú farbu 
(fialovo až čiernu), baktérie hydrolyzujúce škrob rozložia škrob na 
jednoduché cukry a íod sa nemá na čo naviazať, preto sa farba 
nezmení 

 Phenol red agar – test utilizácie cukrov (glukózu, laktózu, 
sacharózu) – testom sa zisťuje či daná baktérie je schopná 
utilizácie cukrov, fenolová červeň je indikátor zmeny pH v médiu 

- baktérie schopné utilizovať cukry ich menia na kyseliny, pH média 
klesá a farba sa nemení, tiež vytvárajú CO2 a vznikajú bubliny 

- Baktérie neschopné utilizovať cukry využívaju iba peptón zo 
živnej pôdy, pH stúpa a farba sa mení zo žltej na červenú, 
nefermentujú cukry a netvorí sa CO2 – nevznikajú bubliny 

 Existuje mnoho ďalších biochemických testov pre všetky skupiny 
baktérií 

 

 
Biochemické testy link1 link2 

http://www.austincc.edu/microbugz/lab_exercises.php
http://users.stlcc.edu/kkiser/biochem.html


Biochemické testy  

Urea test 

Škrobový test 



Biochemické testy – Hajnov agar 

Hajnov agar – triple sugar iron agar (TSI) 

 Je agar určený pre identifikáciu baktérií z čeľade 
Enterobacteriaceae na základe schopnosti baktérií redukovať síru 
a fermentovať cukry 

 Obsahuje tri typy cukrov (glukózu, laktózu a sacharózu), sulfáty 
železa a fenolovú červeň ako indikátor 

 Fermentácia cukrov – fermentujúce (z cukrov tvoria kyseliny, pH 
klesá a farba agaru sa nemení) 

                                - nefermentujúce (využívajú peptón, z   
   ktorého vzniká amoniak, pH stúpa a farba agaru sa mení zo žltej  
   na červenú) 

 Tvorba CO2 – baktérie tvoriace CO2 pretrhávajú agar 

                     - baktérie, ktoré netvoria CO2 agar netrhajú 

 Tvorba H2S – ak baktérie tvoria H2S, agar sa sfarbuje na čierno 

                     - baktérie, ktoré netvoria H2S agar nesfarbujú 



Biochemické testy – Hajnov agar 



Diagnostické agary 
Výsledky (šikmý 
povrch/vpich) 

Symbol  Interpretácia 

Červená/žltá K/A Iba fermentácia glukózy, 
katabolizovaný peptón 

Žltá/žltá A/A Fermentácia glukózy, 
laktózy a/alebo sacharózy 

Červená/červená K/K Nefermentujúce, 
katabolizovaný peptón 

Červená/nezmenené K/NZ Nefermentujúce, peptón 
využívaný anaeróbmi 

Žltá/žltá s plynom A/A, G Fermentácia glukózy, 
laktózy a/alebo sacharózy, 
produkcia plynu 

Červená/žltá s plynom K/A, G Iba fermentácia glukózy, 
produkcia plynu 

Červená/žltá s plynom 
a čierna 

K/A, G, H2S Iba feremntácia glukózy, 
produkcia plynu a H2S 

Červená/žltá s čiernou K/A, H2S Iba fermentácia glukózy, 
produkcia H2S 

Žltá/žltá s čiernou A/A, H2S Fermentácia glukózy, 
laktózy a/alebo sacharózy, 
produkcia H2S  

Nezmenené/nezmenené NZ/NZ Žiadna fermentácia 

A=produkcia kyselín, K=alkalická reakcia, G=produkcia plynu, 
H2S=redukcia sulfátov za vzniku sulfánu, NZ=nezmenené 



Biochemické testy - sety 

Enterotest 24 – kompletná súprava biochemických testov v 
mikroplatničkách pre identifikáciu baktérií z čeľade Enterobacteriaceae – 
mikroplatnička obsahuje 24 biochemických testov 

- Potreba čistých kultúr  

- 24 hodinové kultúry o denzite 1 McF° vo fyziologickom roztoku 

- Kultivácia na mikroplatničke 24 hodín 

- Po kultivácii odčítať farebné zmeny podľa referenčnej tabuľky 

- Výsledky vyhodnotíme na počítači s pomocou programu na 
identifikáciu baktérií TNW 7.0 Lite software  

Encoccus test – je súprava biochemických testov pre identifikáciu 
baktérií z rodu Enterococcus sp. – mikroplatnička obsahuje 8 
biochemických testov 

Anaero test – je súprava biochemických testov pre identifikáciu 
anaeróbnych baktérií 

- Taktiež existuje mnoho biochemických súprav pre identifikáciu rôznych 
skupín baktérií (API 50 CH – Lactobacillus sp., Bacillus sp., API 20 A – 
anaeróbne baktérie, RapidID 32 A – rýchle do 4 hodín) 

 

 



Biochemické testy - sety 

API 50 CHB 

API 20 A Enterotest 24 

Encoccus test 



Praktické cvičenie 

1. Farbenie bunkovej steny podľa Gramma + mikroskopické pozorovanie 
 
• Na podložné sklíčko kvapneme malú kvapku vody (priemer 3mm) 
• Sterilným bakteriologickým očkom prenesieme do kvapky bakteriálnu kultúru  
• Vytvoríme náter (napr. pomocou druhého podložného sklíčka) 
• Necháme uschnúť  
• Fixovanie plameňom (2-5 sekúnd, neupiecť!) 
• Preparát prevrstviť na 20 sekúnd roztokom kryštálovej violeti 
• Farbivo sa opatrne zmyje stričkou 
• Preparát sa preleje asi na 20 sekúnd Lugolovým roztokom 
• Opatrne zmyjeme stričkou rovnakým smerom 
• Preparát sa odfarbuje 20 až 30 sekúnd etanolom alebo acetónom 
• Opäť zmyjeme stričkou rovnakým smerom 
• Preparát prelejeme na 30 až 60 sekúnd zriedeným karbolfuchsínom  
• Farbivo opláchneme stričkou  
• Preparát prikryjeme krycím sklíčkom 
• Prebytočnú tekutinu osušíme medzi filtračnými papiermi 
• Pozorujeme pod mikroskopom homogénnou imerziou 
 



 Gramovo farbenie 



Praktické cvičenie 

1. Naliať do petriho misky 20 – 30 ml Endovej živnej pôdy 
2. Živnú pôdu ochladiť (v prípade potreby vysušiť v sušičke) 
3. Bakteriálnu kultúru preniesť bakteriologickým očkom 
4. Rozotrieť po povrchu čiarkovacou metódou 
5. Nechať kultivovať pri 37°C 24 hodín 

Kultivácia na Endovej pôde 



Praktické cvičenie 

Kultivácia na Hajnovom šikmom agare 

1. Do skúmavky napipetovať 5 – 6 ml hajnovho agaru 
2. Agar v skúmavke nechať stuhnúť v polohe aby vznikla 

šikmá plocha 
3. Bakteriologickým očkom nabrať bakteriálnu kultúru a 

preniesť na hajnov agar 
4. Bakteriálnu kultúru rozotrieť po povrchu šikmej plochy 

agaru vlnkovitým ťahom a v strede urobiť vpich až na dno 
skúmavky 

5. Skúmavku uzavrieť 
6. Necháme kultivovať v termostate pri 37°C 24 hodín 



Ďakujem za pozornosť 


