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Praktická úloha č. 2 .  Mikrobiológia 

Baktérie sú vysoko početnou a variabilnou ríšou živých organizmov. Súčasná 

bakteriálna klasifikácia pozná približne 9.300 rôznych rodov, pričom sa predpokladá, že v týchto 

rodoch je začlenených niečo vyše 107 rôznych bakteriálnych druhov. Na správnu klasifikáciu 

takto veľkého počtu rozličných baktérií bolo vyvinutých mnoho metodík založených na analýze 

DNA a RNA, povrchových štruktúr alebo biochemických a fyziologických vlastností bakteriálnej 

bunky. Gramovo farbenie je jedným z najzákladnejších metód stanovenia typu bakteriálnej 

bunky založenom na rôznych fyzikálnych a chemických vlastnostiach bunkovej steny. 

Gramovo farbenie rozdeľuje bakteriálne bunky na dve veľké skupiny : gram-pozitívne 

a gram-negatívne. Gram-pozitívne baktérie majú hrubú peptidoglykánovú vrstvu (zaberá 50-

90% bunkovej steny) a farbia sa Gramovým farbením na fialovo, zatiaľ čo gram-negatívne 

baktérie majú tenkú peptidoglykánovú vrstvu a farbia sa týmto farbením  na ružovo. 

V nasledujúcej úlohe budete klasifikovať 3 bakteriálne kultúry do jednotlivých skupín na základe 

ich morfológie (tvaru bunky) a Gramovho farbenia. 

 

Pomôcky : 3 skúmavky – každá s roztokom iného bakteriálneho rodu, podložné sklíčka, 

pinzeta, krycie sklíčka, destilovaná voda, kahan, kryštálová violeť, Lugolov roztok, alkohol, 

safranín alebo fuchsín, imerzný olej, mikroskop, filtračný papierik 

 

Teória použitej metodiky: 

Gramovo farbenie je založené na rôznom farbení bakteriálnych buniek na základe ich 

rozličného zloženia bunkovej steny. Charakteristickou črtou gram-pozitívnych baktérií je ich 

hrubá peptidoglykanová vrstva na povrchu, zatiaľ čo bunková stena gram-negatívnych baktérií 

obsahuje tenkú vrstvu peptidoglykanov a vonkajšiu lipidovú vrstvu na povrchu. Prvým krokom 

Gramovho farbenia je zafarbenie buniek kryštálovou violeťou na fialovo. Takto sú farbené 

obidva typy buniek. Následne je kryštálová violeť pevne fixovaná v bunkách za pomoci iódu 

(Lugolov roztok). Takto pripravené bunky sú potom odfarbované za pomoci alkoholu. Zatiaľ čo 

bunky gram-pozitívných baktérií ostávajú vďaka hrubej peptidoglykanovej vrstve zafarbené na 

fialovo, bunky gram-negatívnych baktérií s tenkou vrstvou peptidoglykanov sa odfarbujú 

v dôsledku rozpúšťania lipidovej vrstvy a vyplavovania farebného komplexu z bunky. Výsledkom 

sú fialové gram-pozitívne bunky a bezfarebné gram-negatívne bunky. Posledným krokom je 

farbenie pomocou safranínu alebo fuchsínu, ktoré pridá bezfarebným gram-negatívnym bunkám 

červenú farbu. Baktérie sa následne pozorujú pod mikroskopom na zväčšení 100x za pomoci 

imerzného oleja. 

 

Postup práce: 

a) Pomocou kvapkadla preneste na podložné sklíčko kvapku neznámej bakteriálnej 

suspenzie. Na sklíčko si zaznačte číslo neznámej bakteriálnej kultúry. 



b) Podložné sklíčko uchopte do pinzety a rýchlo ho 3-4 krát pretiahnite nad plameňom 

kahana. Preparát pred ďalším krokom nechajte vychladnúť. 

c) Vložte preparát na 60sek do roztoku kryštálovej violeti. 

d) Vložte preparát na 30sek do Lugolovho roztoku. 

e) Odfarbujte v alkohole max. 10sec (nie dlhšie!!!) 

f) Ihneď jemne opláchnite vodou. 

g) Vložte na 60sec do roztoku fuchsínu alebo safranínu. 

h) Jemne opláchnite vodou a opatrne vysušte filtračným papierom, ktorý položíte na 

preparát (nepohybovať po sklíčku, aby nedošlo k zoškrabaniu fixovaných a zafarbených 

buniek). 

i) Na preparát položte krycie sklíčko a kvapnite imerzný olej. 

j) Ponorte 100x zväčšujúci objektív do kvapky oleja. Zaostrujte mikroskrutkou. 

k) Pozorujte tvar a zafarbenie baktérií a zakreslite tvar a organizáciu buniek do 

pripravených polí. Na základe dole uvedených charakteristík bakteriálnych rodov určte 

aký rod baktérie sa nachádza v jednotlivých Petriho miskách. Výsledky zapíšte. 

 

Charakteristiky potenciálnych bakteriálnych rodov: 

 

Rod Escherichia : Gram-negatívna baktéria, paličkovitý tvar bunky, vyskytuje sa v črevnom 

systéme človeka ako symbiotická baktéria, pozitívny účinok pre hostiteľa – produkcia vitamínu K 

Rod Neisserria : Gram-negatívna baktéria, guľôčkovitý tvar bunky, často patogénne druhy 

spôsobujúce zápal mozgových blán alebo kvapavku 

Rod Bacillus : Gram-pozitívna baktéria, paličkovitý tvar bunky, vyskytujú sa voľne žijúce aj 

patogénne druhy 

Rod Micrococcus : Gram-pozitívna baktéria, guľočkovitý tvar bunky, bežne sa vyskytujú na 

povrchu pokožky u človeka 

 

 

 

Výsledky pozorovania 

 

Preparát č. 1 

 

     Zafarbenie baktérií: 

     Tvar baktérií: 

 

     Určený rod baktérie: 

  

                                                Nákres 

 



Preparát č. 2 

 

     Zafarbenie baktérií: 

     Tvar baktérií: 

 

     Určený rod baktérie: 

  

                                                Nákres 

 

Preparát č. 3 

 

     Zafarbenie baktérií: 

     Tvar baktérií: 

 

     Určený rod baktérie: 

  

                                                Nákres 

 

 

TEORETICKÉ ÚLOHY 

1.otázka : U pacientov dlhodobo liečených antibiotikami niekedy dochádza k poruchám 

zrážanlivosti krvi. Čo je podľa vás dôvodom takejto poruchy? (Pomôcka : pomôžte si 

informáciami, ktoré ste sa dozvedeli v tejto praktickej úlohe) 

 

 

 

 

 

2. otázka : Po prenesení bakteriálnej kultúry do nového kultivačného média dochádza 

k narastaniu počtu baktérií v novom prostredí, až kým nedôjde k vyčerpaniu živín v okolí. 

Jednotlivé zmeny počtu baktérií v čase sú zachytené v tzv. rastovej krivke, ktorá má jednotlivé 



fázy v závislosti od rýchlosti rastu a adaptácie na prostredie. Zoraďte jednotlivé fázy v časovom 

slede od prenesenia bakteriálnej kultúry do nového média.  

a) Exponenciálna fáza rastu – dochádza k najrýchlejšiemu rastu baktérií 

b) Stacionárna fáza – prostredie sa stáva pre bunky nevhodným, počet nových buniek 

nahradí počet odumretých 

c) Lag fáza – adaptačné obdobie – bez narastania počtu baktérií, prípadne môže dôjsť aj  

k chvíľkovému poklesu ich počtu 

d) Fáza odumierania – prostredie je pre bunky nepostačujúce. Odumieranie vysoko 

prevyšuje prírastok buniek 

Správne poradie : 

 

3. otázka : Ktoré štruktúry sa nevyskytujú u baktérií? 

a) Mitochondrie 

b) Cytoplazmatická membrána 

c) Nukleoid 

d) Ribozómy 

e) Endoplazmatické retikulum 

f) Bunková stena 

4. otázka : V akých štruktúrach uchovávajú baktérie svoju genetickú informáciu? 

a) Plazmidy 

b) Jadro (nucleus) 

c) Prokaryotický chromozóm 

d) RNA 
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