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•• ProkaryotnProkaryotníí bubuňňka mka máá velmi jednoduchou velmi jednoduchou 
stavbustavbu

•• Cytoplasma obsahuje:Cytoplasma obsahuje:
–– BakteriBakteriáálnlníí chromozomchromozom
–– ExtrachromozomExtrachromozomáálnlníí DNA (Plasmidy)DNA (Plasmidy)
–– BunBuněčěčnnéé inkluzeinkluze
–– ProkaryotnProkaryotníí ribosomyribosomy

BakteriBakteriáálnlníí cytologiecytologie

3

•• Je obalena bunJe obalena buněčěčnou stnou stěěnou nou 
nasedajnasedajííccíí na cytoplasmatickou na cytoplasmatickou 
membrmembráánou pnou přříípadnpadněě pouzdrem pouzdrem čči i 
mikropouzdremmikropouzdrem

•• Z bunZ buněčěčnnéé ststěěny vyny vyččnníívajvajíí bibiččííky ky 
slousloužžííccíí k aktivnk aktivníímu pohybu a fimbrie mu pohybu a fimbrie 
slousloužžííccíí k pasivnk pasivníí adhezi k povrchadhezi k povrchůůmm

BakteriBakteriáálnlníí cytologiecytologie
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BakteriBakteriáálnlníí cytologiecytologie
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•• BakteriBakteriáálnlníí bubuňňky majky majíí ččasto asto 
charakteristický tvarcharakteristický tvar

•• NNěěkdy bývajkdy bývajíí uspouspořřááddáány do vyny do vyššíšších ch 
morfologických strukturmorfologických struktur

•• Toto morfologickToto morfologickéé uspouspořřááddáánníí je je 
typicktypickéé pro ppro přřííslusluššnnííky jednotlivých ky jednotlivých 
druhdruhůů

•• Je zJe záákladnkladníím kritm kritéériem priem přři jejich i jejich 
ururččovováánníí !!!!!!

BakteriBakteriáálnlníí morfologiemorfologie
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•• KOKYKOKY
–– Obvykle prObvykle průůmměěr 1um bez ohledu na r 1um bez ohledu na 

morfologickmorfologickéé řřazenazeníí kokkokůů do skupin do skupin čči i řřetetíízkzkůů
–– RozmezRozmezíí se u lse u léékakařřsky významných koksky významných kokůů

pohybuje mezi 0,5 pohybuje mezi 0,5 –– 1,2 um1,2 um

PorovnPorovnáánníí
velikosti bvelikosti běžěžnnéého ho 
koku a erytrocytukoku a erytrocytu

Velikost Velikost xx TvarTvar
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•• KOKOBACILYKOKOBACILY
–– Morfologicky pMorfologicky přředstavujedstavujíí ppřřechod mezi koky a echod mezi koky a 

tytyččinkamiinkami
–– MajMajíí ovováálný tvar a jsou plný tvar a jsou přřibliibližžnněě stejnstejněě velkvelkéé

jako obvykljako obvykléé koky (vkoky (věěttšíší ddéélka plka přři zachovi zachováánníí
stejnstejnéého objemu)ho objemu)

PorovnPorovnáánníí
velikosti bvelikosti běžěžnnéého ho 
koku a kokobacilukoku a kokobacilu

Velikost Velikost xx TvarTvar
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•• TYTYČČINKAINKA
–– BBěžěžnnáá ddéélka 1lka 1--12 um12 um
–– MMůžůže ale být ae ale být ažž 30 um30 um
–– prprůůmměěr okolo 0.5r okolo 0.5--1um1um

PorovnPorovnáánníí
velikosti bvelikosti běžěžnnéého ho 

koku a tykoku a tyččinkyinky

Velikost Velikost xx TvarTvar
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•• Koky jsou nejKoky jsou nejččastastěěji kulatji kulatéé, mohou být ale , mohou být ale 
i ri růůznzněě protaprotažženenéé nebo naopak zplonebo naopak zploššttěělléé..

•• Koky se mohou vyskytovat samostatnKoky se mohou vyskytovat samostatněě, , 
ale ale ččasto je nachasto je nacháázzííme spojenme spojenéé do do 
rrůůzných zných úútvartvarůů..

•• Morfologie tMorfologie těěchto chto úútvartvarůů je typickje typickáá pro pro 
ppřřííslusluššnnííky urky urččitých roditých rodůů a a ččeledeledíí..

KOKYKOKY
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•• JednoduchJednoduchéé kokykoky
•• Za nZa něěkterých podmkterých podmíínek tak roste nek tak roste řřada ada 

kokkokůů

KOKYKOKY
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•• OvOváálnlnéé kokykoky
–– NapNapřřííklad rod klad rod Enterococcus Enterococcus –– ppůůvodci prvodci průůjmjmůů

KOKYKOKY
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•• Koky Koky řřazenazenéé o o řřetetíízkzkůů -- StreptokokyStreptokoky
–– HlavnHlavněě rod rod Streptococcus Streptococcus –– ppůůvodci vodci řřady ady 

infekcinfekcíí, ale i b, ale i běžěžnnéé saprofytysaprofyty

KOKYKOKY
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•• Koky Koky řřazenazenéé o shluko shlukůů -- StafylokokyStafylokoky
–– HlavnHlavněě rod rod Staphylococcus Staphylococcus –– ppůůvodce vodce řřady ady 

zejmzejmééna hnisavých infekcna hnisavých infekcíí

KOKYKOKY

14

•• Koky Koky řřazenazenéé do dvojic do dvojic -- DiplokokyDiplokoky
–– Na styNa styččných plochných plocháách jsou obvykle silnch jsou obvykle silněě

zplozploššttěěnyny
–– HlavnHlavněě rod rod Neisseria  Neisseria  -- ppůůvodce kapavky a vodce kapavky a 

meningitidymeningitidy

KOKYKOKY
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•• ProtProtááhlhléé koky koky -- KokobacilyKokobacily
–– TvoTvořříí morfologický pmorfologický přřechod mezi koky a echod mezi koky a 

tytyččinkami napinkami napřř. rod . rod AcientobacterAcientobacter ppůůvodce vodce 
zzáávavažžných nozokominých nozokomiáálnlníích nch náákazkaz

KOKYKOKY
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•• Koky Koky řřazenazenéé do do ččtvetveřřic ic -- TetrakokyTetrakoky

KOKYKOKY
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•• NormNormáálnlníí tytyččinkyinky
–– Enterobakterie a mnohEnterobakterie a mnohéé jinjinéé
–– LiLišíší se na zse na záákladkladěě vlastnostvlastnostíí

•• TlouTlouššťťkaka
•• DDéélkalka
•• Produkce spor Produkce spor –– rod. rod. BacillusBacillus
•• ZakonZakonččeneníí
•• NapNapřř. rod . rod Salmonella Salmonella 

–– PPůůvodce prvodce průůjmjmůů

TYTYČČINKYINKY
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•• KyjovitKyjovitéé tytyččinkyinky
–– Na jednNa jednéé stranstraněě rozrozšíšířřenenéé a na druha na druhéé zzúúžženenéé
–– NapNapřř. . KorynebaktKorynebaktéérie rie –– ppůůvodce zvodce zášáškrtukrtu

TYTYČČINKYINKY
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•• ZahnutZahnutéé tytyččinkyinky
–– RohlRohlííččkovitý tvar kovitý tvar –– VibrioVibrio –– ppůůvodce choleryvodce cholery

TYTYČČINKYINKY
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•• SpirSpiráálovitlovitéé tytyččinkyinky
–– Campylobacter Campylobacter –– ppůůvodce prvodce průůjmjmůů

TYTYČČINKYINKY

21

•• TyTyččinky inky řřazenazenéé do dvojic do dvojic –– DiplobacilyDiplobacily

TYTYČČINKYINKY
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•• TyTyččinky inky řřazenazenéé do do řřetetíízkzkůů –– StreptobacilyStreptobacily
–– NapNapřř. rod . rod Bacillus Bacillus –– ppůůvodce antraxuvodce antraxu

TYTYČČINKYINKY
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•• Velmi protVelmi protááhlhléé tytyččinky inky –– SpirochetySpirochety
–– NapNapřř. rod . rod TreponemaTreponema –– ppůůvodce syfilisvodce syfilis

TYTYČČINKYINKY


