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Mikroskopický prMikroskopický průůkaz infekkaz infekččnníích agensch agens

•• Pro prPro průůkaz infekkaz infekččnníích agens pouch agens použžíívvááme me 
jejich pjejich přříímméé pozorovpozorováánníí pomocpomocíí
–– SvSvěětelntelnéé mikroskopiemikroskopie
–– FluorescenFluorescenččnníí mikroskopiemikroskopie
–– PozorovPozorováánníí v temnv temnéém polim poli
–– Metodu fMetodu fáázovzovéého kontrastuho kontrastu
–– ElektronovElektronovéé mikroskopie mikroskopie 
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•• SvSvěětelný mikroskop je slotelný mikroskop je složženenéé optickoptickéé zazařříízenzeníí
sklskláádajdajííccíí se ze se ze 
–– Zdroje svZdroje svěětla tla –– žžáárovkarovka
–– PosuvnPosuvnéého reostatu, který reguluje svho reostatu, který reguluje svěětelný tok telný tok 

vychvycháázejzejííccíí ze ze žžáárovkyrovky
–– Kondenzoru který soustKondenzoru který soustřřeeďďuje proud paprskuje proud paprskůů
–– Clony kterClony kteráá upravuje jejich mnoupravuje jejich množžstvstvíí
–– Stolku na nStolku na něějjžž upevupevňňujeme ujeme řřez umez umííststěěný na ný na 

podlopodložžnníím sklm sklííččku do speciku do speciáálnlníí svorkysvorky
–– Objektivu, který zvObjektivu, který zvěěttššuje obraz uje obraz řřezu a promezu a promííttáá ho ho 

smsměěrem k okulrem k okulááruru
–– A ze samotnA ze samotnéého okulho okulááru který obraz jeru který obraz ješšttěě vvííce ce 

zvzvěěttššuje a juje a jíímmžž obraz pozorujemeobraz pozorujeme

SvSvěětelntelnáá mikroskopiemikroskopie
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SvSvěětelntelnáá mikroskopiemikroskopie
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–– ZaostZaostřřeneníí mikroskopu provmikroskopu provááddííme me 
mikrometrickým mikrometrickým ššroubem, který se nachroubem, který se nacháázzíí z z 
obou stran a posunuje polohu stolku se obou stran a posunuje polohu stolku se 
sklsklííččkemkem

–– Polohu sklPolohu sklííččka upravujeme posuvnými ka upravujeme posuvnými 
ššrouby, kterrouby, kteréé sklsklííččkem upnutým ve svorce kem upnutým ve svorce 
pohybujpohybujíí ppřředozadnedozadněě a pravoleva pravolevěě

–– BBěžěžnnáá rozlirozliššovacovacíí schopnost u svschopnost u svěětelntelnéého ho 
mikroskopu je 0,5 mikroskopu je 0,5 -- 0,2 um0,2 um

SvSvěětelntelnáá mikroskopiemikroskopie
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•• V mikrobiologii se nejV mikrobiologii se nejččastastěěji pouji použžíívváá
bběžěžnnéého binokulho binokuláárnrníího mikroskopuho mikroskopu
–– V parazitologii se pouV parazitologii se použžíívajvajíí objektivy se objektivy se 

zvzvěěttššeneníím 200m 200--300 n300 náásobnýmsobným
–– V bakteriologii pak se zvV bakteriologii pak se zvěěttššeneníím 1000 a vm 1000 a vííce ce 

nnáásobnýmsobným
–– Ve virologii se bVe virologii se běžěžný svný svěětelný mikroskop telný mikroskop 

poupoužžíívváá jen zjen zřříídkakdy napdkakdy napřř. p. přři pri průůkazu kazu 
bunbuněčěčných inkluzných inkluzíí v tkv tkáánnííchch

SvSvěětelntelnáá mikroskopiemikroskopie
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•• Ve mikrobiologii se pro pozorovVe mikrobiologii se pro pozorováánníí ve ve 
svsvěětelntelnéém mikroskopu poum mikroskopu použžíívajvajíí
–– NativnNativníí preparpreparááty ty –– zejmzejmééna pro pozorovna pro pozorováánníí

pohybu a dpohybu a děělenleníí mikroorganizmmikroorganizmůů. Tento druh . Tento druh 
preparpreparááttůů je diagnosticky významný zejmje diagnosticky významný zejmééna na 
v parazitologii.v parazitologii.

–– FixovanFixovanéé preparpreparááty ty –– nejnejččastastěěji nji nááttěěry ry 
suspenze obsahujsuspenze obsahujííccíí infekinfekččnníí agens barvenagens barvenéé
pomocpomocíí ppřřehledných nebo diagnostických ehledných nebo diagnostických 
barvenbarveníí..

SvSvěětelntelnáá mikroskopiemikroskopie
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•• PreparPreparááty pozorujmety pozorujme
–– Suchým optickým systSuchým optickým systéémemmem

•• U nU něěj je vj je vššak limitovak limitovááno dosano dosažžitelnitelnéé zvzvěěttššeneníí
na 60na 60--450x)450x)

–– ImerznImerzníím optickým systm optickým systéémemmem
•• Na fixovaný a obarvený nNa fixovaný a obarvený nááttěěr suspenze se r suspenze se 

kkáápne kapka kvalitnpne kapka kvalitníího oleje a speciho oleje a speciáálnlníí
imerznimerzníí objektiv se do nobjektiv se do něěj ponoj ponořříí (takto se v (takto se v 
prostprostřřededíí s dobrým indexem lomu u bs dobrým indexem lomu u běžěžných ných 
mikroskopmikroskopůů momožžnnéé zvzvěěttššeneníí zvýzvýšíší na 1050 na 1050 
nnáásobnsobnéé a vya vyššíšší))

SvSvěětelntelnáá mikroskopiemikroskopie
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•• FluorescenFluorescenččnníí mikroskop se od bmikroskop se od běžěžnnéého ho 
svsvěětelntelnéého mikroskopu odliho mikroskopu odliššuje hlavnuje hlavněě
zdrojem svzdrojem svěětlatla

•• Ten vydTen vydáávváá nejnejččastastěěji ultrafialovji ultrafialovéé zzáářřeneníí, , 
kterkteréé je po styku se specije po styku se speciáálnlníími barvivy mi barvivy 
(fluorochromy) absorbov(fluorochromy) absorbovááno a vyzno a vyzáářřeno eno 
jako viditelnjako viditelnéé svsvěětlotlo

FluorescenFluorescenččnníí mikroskopiemikroskopie
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•• Je speciJe speciáálnlníí a jia jižž zzřříídkakdy udkakdy užžíívaný vaný 
zpzpůůsob mikroskopovsob mikroskopováánníí poupoužžíívajvajííccíí
specispeciáálnlníí mikroskop, který pomocmikroskop, který pomocíí
dopldoplňňkovkovéé optiky odklonoptiky odkloníí zdroj svzdroj svěětla od tla od 
zdroje a umozdroje a umožžnníí pozorovpozorováánníí mikrobimikrobiáálnlníích ch 
ččáástic zachycujstic zachycujííccíích rozptýlench rozptýlenéé svsvěětlo v tlo v 
temntemnéém polim poli

•• RutinnRutinněě se vyuse využžíívváá ppřři diagnostice syfilisi diagnostice syfilis

PozorovPozorováánníí v temnv temnéém polim poli
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•• Je speciJe speciáálnlníí druh mikroskopie, který druh mikroskopie, který 
poupoužžíívváá clony pracujclony pracujííccíí na principu tzv. na principu tzv. 
ffáázovzovéé destidestiččky, kterky, kteráá mměěnníí vytvvytváářříí
ohybovohybovéé spektrumspektrum

•• To po prTo po průůchodu pozorovanými chodu pozorovanými 
mikrobimikrobiáálnlníími mi ččáásticemi vytvsticemi vytváářříí duhový duhový 
efekt, který umoefekt, který umožňžňuje pozorovuje pozorováánníí
nebarvených a nefixovaných preparnebarvených a nefixovaných preparááttůů

Metoda fMetoda fáázovzovéého kontrastuho kontrastu
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•• Tzv. nativnTzv. nativníí preparpreparááty ty 
–– poupoužžíívajvajíí se pro pozorovse pro pozorováánníí pohybových pohybových 

projevprojevůů a da děělenleníí mikrobmikrobůů a da dáále v parazitologiile v parazitologii

Metoda fMetoda fáázovzovéého kontrastuho kontrastu
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•• Elektronový mikroskop se od Elektronový mikroskop se od 
svsvěětelntelnéého mikroskopu odliho mikroskopu odliššuje uje 
rozlirozliššovacovacíí schopnostschopnostíí kterkteráá je aje ažž
1000x v1000x věěttšíší tj. atj. ažž 0,2 nm0,2 nm

ElektronovElektronováá mikroskopiemikroskopie
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•• JednotlivJednotlivéé typy elektronovtypy elektronovéé mikroskopiemikroskopie
–– TEM TEM -- TransmisnTransmisníí elektronovelektronováá mikroskopie je mikroskopie je 

nejstarnejstaršíší metodou EM a pracuje v analogii se metodou EM a pracuje v analogii se 
svsvěětelným mikroskopem. telným mikroskopem. 

–– SEM SEM -- SkenovacSkenovacíí elektronovelektronováá mikroskopie mikroskopie 
umumíí zobrazovat povrchy objektzobrazovat povrchy objektůů a jejich tvara jejich tvar

ElektronovElektronováá mikroskopiemikroskopie
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•• PreparPreparáát TEMt TEM

ElektronovElektronováá mikroskopiemikroskopie
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•• PreparPreparáát SEMt SEM

ElektronovElektronováá mikroskopiemikroskopie
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•• V mikrobiologii (zejmV mikrobiologii (zejmééna ve virologii) se na ve virologii) se 
nejnejččastastěěji pouji použžíívajvajíí klasickklasickéé TEM a SEM TEM a SEM 
metodymetody
–– PreparPreparááty pro TEM se pty pro TEM se přřipravujipravujíí jako jemnjako jemněě

homogenizovanhomogenizovanéé suspenze nanesensuspenze nanesenéé na na 
bběžěžnnéé elektronmikroskopickelektronmikroskopickéé mmřříížžce. Pro ce. Pro 
leplepšíší zvýraznzvýrazněěnníí se barvse barvíí pokovenpokoveníím solemi m solemi 
kovkovůů

–– PreparPreparááty pro SEM se pty pro SEM se přřipravujipravujíí znaznaččnněě
rozlirozliččnněě podle svpodle svéého konkrho konkréétntníího ho úúččeluelu

ElektronovElektronováá mikroskopiemikroskopie
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•• NativnNativníí preparpreparááty ty 
–– PouPoužžíívajvajíí se zejmse zejmééna pro pozorovna pro pozorováánníí pohybu pohybu 

a da děělenleníí mikroorganizmmikroorganizmůů
–– Tento druh preparTento druh preparááttůů je diagnosticky je diagnosticky 

významný zejmvýznamný zejmééna v parazitologiina v parazitologii
–– Velmi Velmi ččasto se pozorujasto se pozorujíí metodou fmetodou fáázovzovéého ho 

kontrastukontrastu

PPřřííprava preparprava preparáátutu
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•• NativnNativníí preparpreparáát pt přřipravipravííme pouze me pouze 
kkáápnutpnutíím  suspenze mikroba na m  suspenze mikroba na 
podlopodložžnníí sklsklííččko a pko a přřekrytekrytíím krycm krycíím m 
sklsklííččkemkem

•• V pV přříípadpaděě, , žže chceme aby me chceme aby měěl preparl preparáát t 
deldelšíší trvanlivost mustrvanlivost musííme ho ochrme ho ochráánit nit 
ppřřed vyschnuted vyschnutíím pm přřilepenilepeníím okrajm okrajůů
kryckrycíího sklho sklííččka ka 

PPřřííprava preparprava preparáátutu

20

PodloPodložžnníí sklsklííččkoko

KrycKrycíí sklsklííččkoko

Kapka Kapka 
suspenzesuspenze

Tmel proti Tmel proti 
vyschnutvyschnutíí

PPřřííprava preparprava preparáátutu
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•• Fixovaný preparFixovaný preparáát pt přřipravipravííme kme káápnutpnutíím  m  
suspenze mikroba na podlosuspenze mikroba na podložžnníí sklsklííččko a ko a 
pomocpomocíí bakteriologickbakteriologickéé klikliččky ji ky ji 
rozmrozmííchchááme ve stme ve střředu skledu sklííččkaka

•• Takto pTakto přřipravenipravenéé sklsklííččko na ko na 
Bunsenovým kahanem vysuBunsenovým kahanem vysušíšíme a me a 
zfixujeme 3x protazfixujeme 3x protažženeníím sklm sklííččka v ka v 
plameniplameni

PPřřííprava preparprava preparáátutu
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PodloPodložžnníí sklsklííččkoko
VysuVysuššenenáá a a 
zfixovanzfixovanáá
suspenzesuspenze

PPřřííprava preparprava preparáátutu
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•• Tato metoda fyzikTato metoda fyzikáálnlníí fixace je fixace je 
nejpounejpoužžíívanvaněějjšíší
–– ExistujExistujíí i jini jinéé metody metody –– napnapřř. fixace . fixace 

chladem, chemickchladem, chemickáá fixace fixace 
methanolem a jinmethanolem a jinéé

–– PouPoužžíívajvajíí se vse vššak mak méénněě

PPřřííprava preparprava preparáátutu
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•• Takto pTakto přřipravenipravenéé preparpreparááty mty můžůžeme eme 
barvit pbarvit přřehlednými mikrobiologickými ehlednými mikrobiologickými 
barvenbarveníímimi

•• Po obarvenPo obarveníí a vysua vysuššeneníí jsou jsou 
preparpreparááty pty přřipraveny k pozorovipraveny k pozorováánníí
suchým i imerznsuchým i imerzníím systm systéémemmem

PPřřííprava preparprava preparáátutu
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•• Metodika jednoduchých (orientaMetodika jednoduchých (orientaččnníích) ch) 
mikrobiologických barvenmikrobiologických barveníí je zaloje založžena ena 
zejmzejmééna na afinitna na afinitěě barviv k bakteribarviv k bakteriáálnlníím m 
komponentkomponentáámm
–– NapNapřř. Krystalviole. Krystalvioleťť barvbarvíí snsnááze struktury, ze struktury, 

kterkteréé neobsahujneobsahujíí ve stve stěěnněě mnoho nepolmnoho nepoláárnrníích ch 
slouslouččeninenin

Princip barvenPrincip barveníí
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ČČáástice barviva stice barviva 
kovalentnkovalentněě vváázanzanéé
v bakteriv bakteriáálnlníí ststěěnněě

Princip barvenPrincip barveníí
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•• U sloU složžititěějjšíších (diagnostických) barvench (diagnostických) barveníí
poupoužžíívajvajííccíích vch vííce barviv je pak obarvence barviv je pak obarveníí
čči neobarveni neobarveníí dandanéé struktury dstruktury dááno jejno jejíími mi 
vlastnostmivlastnostmi
–– NapNapřř. U Gramova barven. U Gramova barveníí si psi půůvodnvodníí obarvenobarveníí

krystalvioletkrystalvioletíí udrudržžíí pouze sloupouze slouččeniny, ktereniny, kteréé
neobsahujneobsahujíí ve stve stěěnněě nepolnepoláárnrníí slouslouččeniny eniny 

–– PPřři oplachu acetonem dojde totii oplachu acetonem dojde totižž k vymytk vymytíí
ttěěchto struktur a tchto struktur a tíím i vymytm i vymytíí krystalvioleti krystalvioleti 

Princip barvenPrincip barveníí
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•• ModernModerníí metodika v poslednmetodika v posledníí dobdoběě
poupoužžíívaných barvenvaných barveníí ddáávváá ppřřednost ednost 
umuměělléému zvýmu zvýššeneníí afinity ke konkrafinity ke konkréétntníím m 
strukturstrukturáám navm naváázzáánníím barviva na m barviva na 
protilprotiláátkytky
–– To umoTo umožňžňuje selektivnuje selektivníí prprůůkaz daných kaz daných 

struktur v preparstruktur v preparáátu, cotu, cožž mmáá znaznaččný ný 
diagnostický významdiagnostický význam

–– Ve virologii uVe virologii užž tento typ metodik ptento typ metodik přřevlevláádldl

Princip barvenPrincip barveníí
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ČČáástice barviva vstice barviva váázanzanáá
pomocpomocíí protilprotiláátky na tky na 

bakteribakteriáálnlníí epitopepitop

Princip barvenPrincip barveníí
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•• Podle Grama: Podle Grama: 
–– Za normZa normáálnlníí teploty, bteploty, běžěžnými koncentracemi.nými koncentracemi.
–– Gram+  modrGram+  modréé
–– GramGram-- ččervenervenéé
–– Gram labilnGram labilníí fialovfialovéé

•• (bu(buďď vlastnost,nebo vlastnost,nebo ššpatný preparpatný preparáát)t)
–– Barvivo:   Barvivo:   KrystalvioleKrystalvioleťť,Karbolfuchsin,Karbolfuchsin
–– MoMořřeneníí:    :    LugolLugolůův roztokv roztok
–– OdbarvenOdbarveníí: : AcetonAceton

DiagnostickDiagnostickáá barvenbarveníí
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•• Postup Gramova barvenPostup Gramova barveníí::
–– 1.Na fixovaný prepar1.Na fixovaný preparáát dt dááme pme páár kapek krystalvioletir kapek krystalvioleti
–– 2.Barv2.Barvííme asi 20 secme asi 20 sec
–– 3.Opl3.Oplááchneme Lugolovým roztokemchneme Lugolovým roztokem
–– 4.Navrstvit Lug.rozt. na 20 sec4.Navrstvit Lug.rozt. na 20 sec
–– 5.Slijeme a odbarv5.Slijeme a odbarvííme Acetonem asi 20(30) secme Acetonem asi 20(30) sec
–– 6.Dobarv6.Dobarvííme Karbolfuchsinem 30 secme Karbolfuchsinem 30 sec
–– 7.Su7.Sušíšíme mezi dvme mezi dvěěma listy filtrama listy filtraččnníího papho papííruru
–– 8.Pozorujeme imerzn8.Pozorujeme imerzníím systm systéémemmem

•• Výsledek:Výsledek:
–– Gram +  modrGram +  modréé
–– Gram neg.  Gram neg.  ččervenervenéé

DiagnostickDiagnostickáá barvenbarveníí
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•• VýsledekVýsledek Gramova barvenGramova barveníí

DiagnostickDiagnostickáá barvenbarveníí
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•• Podle Ziehl Podle Ziehl -- Neelsena:Neelsena:
–– Koncentrovanými barvivy,za teplaKoncentrovanými barvivy,za tepla

•• SlouSloužžíí k znk znáázornzorněěnníí acidorezistentnacidorezistentníích bakterich bakteriíí
–– = Mykobakterie (Koch= Mykobakterie (Kochůův bacil v bacil –– ppůůvodce TBC)vodce TBC)

•• PreparPreparáát ze sputa (hlen,chrchle)t ze sputa (hlen,chrchle)
–– Barviva:   Barviva:   

•• Karbolfuchsin (koncentrovaný).Karbolfuchsin (koncentrovaný).
•• MalachitovMalachitováá zelezeleňň(1%)(1%)

–– OdbarvenOdbarveníí: Kyselým alkoholem: Kyselým alkoholem

DiagnostickDiagnostickáá barvenbarveníí
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•• Postup barvenPostup barveníí podle Ziehl podle Ziehl -- Neelsena :Neelsena :
–– 1.Prepar1.Preparáát zfixujeme 3x protat zfixujeme 3x protažženeníím v plameni.m v plameni.
–– 2.P2.Přřelijeme koncentrovaným Karbolfuchsinem 3elijeme koncentrovaným Karbolfuchsinem 3--5 min5 min
–– 3.Odbarvujeme v kysel3.Odbarvujeme v kyseléém alkoholu.m alkoholu.
–– 4.Opl4.Oplááchneme ve vodchneme ve voděě..
–– 5.Dobarv5.Dobarvííme malachitovou zelenme malachitovou zeleníí 0,50,5--1 min.1 min.
–– 6.Opl6.Oplááchneme ve vodchneme ve voděě..
–– 7.Su7.Sušíšíme vysoko nad kahanem.me vysoko nad kahanem.
–– 8.Pozorujeme imerzn8.Pozorujeme imerzníím systm systéémemmem

•• ProhlProhléédnout alespodnout alespoňň 50 zorných pol50 zorných políí !!!!!!

•• Výsledek:Výsledek:
–– AcidorezistentnAcidorezistentníí bakterie budou znbakterie budou znáázornzorněěny ny ččervenerveněě a zbytek a zbytek 

bude zelený.bude zelený.

DiagnostickDiagnostickáá barvenbarveníí
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•• VýsledekVýsledek barvenbarveníí podle Ziehl podle Ziehl -- NeelsenaNeelsena

DiagnostickDiagnostickáá barvenbarveníí


