
Postup č. 7: Kultivácia streptomycét povrchovo a v tekutých živných médiách s trepaním 

 

Úvod  

Produkcia antibiotík má v dnešnej dobe veľký význam, pretože je jedným zo základných pilierov 

modernej medicíny. Preto, je produkcia antibiotík veľmi významná vo vzťahu k zdraviu človeka. 

Najväčšími producentami antibiotík sú práve baktérie rodu Streptomyces. Hlavným cieľom štúdie je 

zistiť aký druh rodu Streptomyces využitý v experimente je schopný vyššej produkcie alebo či je vôbec 

schopný produkcie tetracyklínu. Ak áno, tak ktorý typ fermentácie je pre produkciu tetracyklínu 

najvhodnejší. Treťou hypotézou bude či prídavok rôznych polysacharidov ako zdrojov uhlíka bude mať 

vplyv na produkciu tetracyklínu.  

Otázky experimentu:  

1. Bude medzi kmeňmi rodu Streptomyces výrazný rozdiel v produkcii tetracyklínu? 

2. Bude produkcia tetracyklínu ovplyvnená spôsobom kultivácie? 

3. Bude mať prídavok rôznych zdrojov polysacharidov vplyv na produkciu tetracyklínu? 

 

Príprava inokula 

- Základom je pripraviť si tekutú suspenziu v destilovanej vode s prídavkom Tween 80 do 

vzniku 1 % roztoku 

- Z povrchu misiek s kultúrou streptomycét (2 druhy S. aurefaciens) preniesť spóry s použitím 

bakteriologického očka do destilovanej vody (5 ml) v skúmavke 

- Dobre zhomogenizovať 

- Pripraviť suspenziu s množstvo spór 105 až 106 v Thomových komôrkach (viď. príprava 

Aspergillus niger z prechádzajúceho bloku) 

- Ak bude suspenzia s nižšou koncentráciou spór – pridávame kultúru spór 

- Ak bude koncentrácia vyššia pridávame destilovanú vodu. 

Príprava variantov s doplnkovým zdrojom uhlíka (škrobom a agarom) 

- Základ je pripraviť si 1 % roztok polysacharidov pre jednotlivé varianty experimentu priamo 

v tekutom živnom médiu (vid tabuľka) 

- Poznámka: experiment je rozdelený do dvoch skupín, jeden s prídavkom škrobu a druhý 

s prídavkom agaru (agaróza+pektín) (potrebné myslieť na to pri zarábaní živných pôd) 

- Oba polysacharidy je možné rozpustiť v tekutej živnej pôde zahrievaním v Erlenmayerovej 

banke do bodu varu za stáleho miešania (pozor živná pôda môže prihorieť) 

- Po rozpustení polysacharidu – potrebné živnú pôdu ochladiť pod tečúcou vodou 

Submerzná kultivácia s trepaním 

- Do Erlenmayerových baniek s 50 ml ISP2 tekutého živného média s príslušným 

polysacharidom (variant experimentu) preniesť 1 ml suspenzie so spórami streptomycét 

s koncentrácou 105 až 106 

- Homogenizovať miešaním 

- Inkubovať v inkubátore s miešaním 

Submerzná kultivácia bez trepania 



- Do Erlenmayerových baniek s 50 ml ISP2 tekutého živného média s príslušným 

polysacharidom (variant experimentu) preniesť 1 ml suspenzie so spórami streptomycét 

s koncentrácou 105 až 106 

- Nehomogenizovať – spóry by mali plávať na povrchu média 

- Inkubovať v inkubátore bez pohybu 

Inkubácia 

- Nechať inkubovať pri teplote 30 °C po dobu 1 týždňa pri aeróbnych podmienkach, na 

trepačke a bez trepania 

Tabuľka: Varianty kultivácie streptomycét 

Variant Streptomycéty Zdroj uhlíka Typ kultivácie 
Teplota 

kultivácie 

1 
S. aureofaciens 1 

1 % prídavok 
agaru 

Submerzná kultivácia s miešaním 

30 °C 

2 Bez miešania 

3 
S. aureofaciens 2 

1 % prídavok 
agaru 

Submerzná kultivácia s miešaním 

4 Bez miešania 

5 
S. aureofaciens 1 

1 % prídavok 
škrobu 

Submerzná kultivácia s miešaním 

6 Bez miešania 

7 
S. aureofaciens 2 

1 % prídavok 
škrobu 

Submerzná kultivácia s miešaním 

8 Bez miešania 

 

Zloženie ISP2 tekutej živnej pôdy 

Yeast extract (Difco) 4.0 g  

Malt extract (Difco) 10.0 g  

Dextrose (Difco) 4.0 g  

Distilled water 1000.0 ml  

pH 7.2 


