


Rozdelenie baktérií podľa zdrojov 

energie

Bakteriálna bunka rovnako ako každý živý organizmus je otvorený systém vymieňajúci si z okolím hmotu, energiu a 
informácie.

Fototrofné – zvyčajne autotrofné

Fotolitotrofia – zdroj energie je svetlo a anorganický oxidovateľný substrát – zelené a puprurové sírne baktérie

Fotoorganitrofia – zdroj energie je svetlo a organický oxidovateľný substrát – bezsírne purpurové baktérie

Chemotrofné – energiu získavajú oxidačno-redukčnými reakciami bez účasti svetla

Chemolitotrofia – zdrojom energie je anarganický oxidovateľný substrát a zdroj uhlíka je CO2 – nitrifikačné a niektoré 
bezfarebné sírne baktérie

Chemoorganotrofia – zdrojom energie je oxidovateľný organický substrát, zdroj uhlíka je organická látka – saprotrofné a 
epifytické mikroorganizmy

- Aeróbna respirácia 

- Kvasenie

- Anaeróbna respirácia

Paratrofné – parazitické formy, ktoré získavajú energiu na úkor iného organizmu 



Rozdelenie baktérií podľa spôsobu 

získavania živín (zdrojov uhlíka)

 Autotrofné – zdrojom uhlíka je CO2

 Heterotrofné – zdrojom uhlíka sú organické látky – najväčšie skupiny

- Monoheterotrofné – žijú v prostredí obohatenom iba o jednu organickú 
látku

- Polyheterotrofné – živia sa exudátmi, t.j. výlučkami rastlín alebo 
odumretými rastlinami, z ktroých získavajú org. Látky- saprotrofné org.

- Parattrofné – žijú paraziticky na iných organizmoch – vírusy a patogénne 
mikroorganizmy

 Fakultatívne heterotrofné (mixotrofné) – dokážu využívať ako zdroje uhlíka 
aj CO2 aj organické substráty 



Rozdelenie dokopy

 Fotoautotrofia

 Fotoherotrofia

 Chemoautotrofia

 Chemoheterotrofia



Podľa náročnosti na živiny

 Oligotrofné (autochtónne) – nevyžadujú veľa živín, sú na príjem živín 

nenáročné

 Eutrofné (zymogénne) – vyžadujú dostatok živín, sú na živiny veľmi náročné



Faktory ovplyvňujúce výživu baktérií

 Vlhkosť – voda je základné rozpúšťadlo – transport, vylučovanie – pre 

baktérie to predstavuje 99% vody v prostredí – niektoré znášajú vysušenie 

(Listeria) – lyofilizácia

 Osmotický tlak – koncentrácia látok v bunke je väčšinou vyššia ako v 

okolitom prostredí – osmotická regulácia – hypotónia - plazmoptýza, 

izotónia a hypertónia – plazmolýza – pomerne dobre rastú, prežívajú aj 10 

% solí v prostredí

 Hydrostatický tlak – barofilné na dne oceánov kde v hĺbke 10tis metrov je 

až 10MPa – u ostatných baktérií potláča rast už 1 do 6 Mpa - autokláv



Faktory ovplyvňujúce výživu baktérií

 Teplota – dôležitá fyzikálna veličina, reguluje príjem živín, tým rast, od -5 do +80°C

Minimálna teplota je najnižšia teplota, pri ktorej mikroorganizmy rastú ešte zistiteľnou
rýchlosťou. 

Optimálna teplota predstavuje maximálnu rýchlosť rastu príslušného mikroorganizmu. 

Maximálna teplota predstavuje hornú hranicu, pri ktorej je mikroorganizmus ešte schopný sa
rozmnožovať.

Mikroorganizmy Minimálna 

teplota

Optimálna 

teplota

Maximálna

teplota

Termofilné 30 – 45 °C Nad 45 °C 65 – 75 °C

Mezofilné 10 – 20 °C 20 – 35 °C 40 – 45 °C

Psychrofilné 0 – (-8) °C Pod 20 °C 20 – 35 °C



Metabolizmus u baktérií

 Metabolické dráhy 

1. Anabolické – syntetické – dochádza k biosyntéze látok zložitých z látok 

jednoduchých – energia sa spotrebuváva – ináč nazývané endergonické

procesy

2. Katabolické – degradačné – dochádza k rozkladu látok zložitých an látky 

jednoduchšie – energia vzniká – ináč nazývané exergonické



Príjem a transport živín 

 U MO prebieha celým povrchom – špeciálne organely

 Existuje tu niekoľko procesov príjmu živín:

1. Viazanie živín na povrch bunky, napr. adsorpciou alebo 
väzbou iónov

2. zabudovanie, t.j. včlenenie živín do membrány

3. Prenikanie živín cez membránu vo forme:

- Transportu rozpustenej živiny, pričom sa látka chemicky 
nemení

- Transport skupín, keď sa látka pri prestupe membránou 
chemicky mení



Príjem a transport živín 

 Proteínové prenášače – transportujú 
molekuly z jednej strany na druhú

 Proteínové receptory – na seba viažu 
molekuly z mimobunkového priestoru 
čo aktivuje určitý vnútrobunkový 
proces – produkcia extracelulárnych
enzýmov

 Enzýmy – vykonávajú tú istú funkciu 
ako v cytoplazme a transformujú 
molekuly na inú formu

 Kotviace proteíny dokážu fyzicky 
previazať vnútrobunkové štruktúry s 
mimobunkovými



Intenzita príjimnania živín

 Závisí od:

1. Rozdielu koncentrácie živín v bunke a v okolitom prostredí,

2. Od priepustnosti cytoplazmatickej membrány pre živiny a od pohyblivosti 

živín, resp. substrátu v membráne

3. Od rýchlosti asimilácie živín bunkou.



Transport živín

 Najčastejšie je dvojaký – difúzia 
a aktívny transport

1. Difúzia – závisí výlučne na 
koncentrácii substrátu na 
obidvoch stranách

2. Aktívny transport – takto 
prechádza do bunky väčšina 
živín, proti koncentračnému 
gradientu za využitia energie 
ATP – je závislý an
energetickom metabolizme 
bunky (permeázy a transferázy)



Biogénne prvky (C, N, P, S, O, H)

 C - je súčasťou protoplazmy a bunkových organel, je najdôležitejším prvkom
živých sústav, 

 N - vyskytuje sa vo všetkých organizmoch ako súčasť bielkovín a nukleových
kyselín,

 P - je súčasťou nukleotidov, fosfolipidov a nukleových kyselín, jeho zlúčeniny sú
významným prenášačom energie, 

 S - je súčasťou bielkovín (sírnych aminokyselín, skupina –SH), enzýmov a 
koenzýmov, 

 O - je najrozšírenejší prvok živých sústav, zúčastňuje sa na oxidačných
procesoch v bunkách, pri ktorých sa uvoľňuje energia, 

 H - je súčasťou molekúl vody a súčasťou väčšiny organických látok.



Katióny a mikroelementy

 K + - je najdôležitejším vnútrobunkovým prvkom, zúčastňuje sa na
udržiavaní osmotického tlaku, vplýva na kyslosť roztokov, 

 Na+ - uplatňuje sa pri regulačných mechanizmoch a tiež ako aktivátor
enzýmov, 

 Mg2+ - aktivuje enzýmové reakcie, ovplyvňuje metabolizmus, 

 Ca2+ - je súčasťou enzýmov, ako súčasť bunkových membrán ovplyvňuje
ich priepustnosť, vplýva na kyslosť roztokov, 

 Fe3+ - je dôležitý pri syntéze niektorých enzýmov. 

 Mikroelemetny: Mn, Mo, Cu, Co, Zn



ATP

 Univerzálny prenášač energie medzi katabolizmom a anabolizmom

 Špecifický nukleotid (adenín + ribóza + 3 molekuly fosfátu)

 Existujú tri spôsoby vzniku ATP:

1. Substrátová fosforylácia

2. Oxidačná fosforylácia

3. Fotosforylácia



Enzýmy = biokatalyzátory

Vlastnosti enzýmov:

 znižovaním aktivačnej energie urýchľujú priebech chemických reakcií, 

 zúčastňujú sa chemických reakcií, ale po ich skončení zostávajú v 

nezmenenom stave, 

 sú špecifické pre daný typ reakcie, 

 pôsobia iba v mieste aktívneho centra, nie celým povrchom, 

 okrem urýchľovania reakcií ich aj regulujú. 



Enzymatické reakcie

 Bez enzýmov = veľká spotreba energie



Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

enzymatickej reakcie

 koncentrácia substrátu - ak je koncentrácia enzýmu konštantná, rýchlosť

enzýmovej reakcie bude priamo úmerná koncentrácii substrátu, bude 

lineárna, kým koncentrácia substrátu nedosiahne saturačný bod.

 koncentrácia enzýmu, 

 teplota prostredia – po bod denaturácie (40 – 60°C), 

 pH prostredia (6-8) – spôsobuje denaturáciu, 

 vplyv aktivátorov, 

 vplyv inhibítorov.



Aktivátory – zvyšujú činnosť enzýmov

 Premenou neaktívnej formy enzýmu (proenzýmu), a to odštiepením časti

molekuly proenzýmu. Zvyčajne ide o odštiepenie časti polypeptidového

reťazca s nízkou molekulovou hmotnosťou, čím sa uvoľní prístup substrátu k 

aktívnemu miestu enzýmu. 

 Chemická modifikácia (napr. fosforylovaním) alebo pôsobením katiónov

kovu (napr. Zn2+ , Mg2+ ). Enzým s kovom môže vytvoriť komplex, alebo sa

len zúčastňuje reakcie enzýmu, alebo sa môže naviazať na substrát. 

 Alosterická aktivácia enzýmu - aktivátor sa naviaže na enzým mimo
aktívneho centra (na alosterické miesto), čím sa nepriamo vytvoria

vhodné podmienky na naviazanie substrátu na aktívne miesto enzýmu



Alosterická aktivácia enzýmu



Inhibítory – znižujú činnosť enzýmov, 

alebo i úplne zastavia

 Inhibícia – môže byť vratná alebo nevratná

Typy inhibície:

1. Kompetitívna (A)– konkurenčná, enzým špecifický, vratný proces = nadbytok substrátu

2. Nekompetitívna (B) – neodtsrániteľná nadbytkom substrátu

 Alosterická inhibícia: 



Chemoheterotrofný metabolizmus 

baktérií

 Aeróbna respirácia – glykolýza, krebsov cyklus, respiračný reťazec (elektrón 

transportný systém) a oxidačná fosforylácia, kyslík z ovzdušia ako končený 

akceptor H+

 Anaeróbna respirácia – glykolýza, krebsov cyklus, respiračný reťazec 

(elektrón transportný systém) a oxidačná fosforylácia, kyslík z anorganický 

molekúl ako konečný akceptor H+

 Kvasenie – glykolýza, redukcia pyruvátu alebo jeho metabolitu, tvorba ATP 

na substrátovej úrovni = fosforylácia na substrátovej úrovni

Mliečne kvasenie, Etanolové kvasenie a maslové kvasenie



Glykolýza - EMP

 Premena glukózy na pyruvát

 10 enzýmov

 - 2 ATP, + 4 ATP, + 2 NADH

 Vznik 2 pyruvátov

 Známa u prokaryotov a eukaryotov

 V anaerobnom a aerobnom metabolizme



Glykolýza – Entner-

Doudorofovou dráhou

 Výťažok je 1 ATP, 1 NADPH 

a 1 NADH na 1 mol glukózy



Glykolýza – Horeckerova dráha alebo 

pentózomonofosfátový skrat

 Oxidácia a dekarboxylácia glukózy

 vznik pentóz

 Pentózy potrebné pre syntézu NK

 5 enzýmov

 Vznik CO2

 Spotreba ATP, + 2 NADPH, + H+



Aeróbna a 

anaeróbna 

respirácia



Krebsov cyklus



Elektrón-transportný systém



Chemiosmóza – tvorba ATP



Kvasenie



Mliečne kvasenie

 Redukovaný je priamo pyruvát



Etanolové kvasenie

 Redukovaný je metabolit

pyruvátu acetaldehyd



Maslové kvasenie


