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7. VÝŽIVA  A  METABOLISMUS  MIKROORGANISM¥ 

 

 

Mikroorganismy potUebují ke své existenci nejen fyzikálnE chemické podmínky prostUedí, ale 

i pUítomnost ur7itých látek, které jsou pro nE d]ležitými živinami. Látky jsou mikroorganismy 

všeobecnE využívány jako stavební materiál k syntéze bunE7né hmoty (tzv. r]st a 

rozmnožování) a k zisku energie (tzv. procesy a pohyb). Mechanismy využití energie a 

mechanismy stavby základních složek protoplazmy jsou u všech mikroorganism] podobné. 

Rozdíly nastávají v pUípadE výbEru specifických živin pro r]st, napU. asimilovatelných 

slou7enin uhlíku, dusíku a síry. Celé Uady metabolických proces] živých soustav nelze 

posuzovat oddElenE, ale chápat je jako celek. (Proces] se ú7astní enzymy, o kterých bylo 

pojednáno v kap. 6.) V této kapitole je vEnována pozornost požadavku mikroorganism] na 

jejich výživu, zdroj energie a metabolismus.  

 

7.1 Požadavky mikroorganism] na výživu a energii 

Znalosti o požadavcích na výživu jsou v mikrobiologii prakticky využívány pUi 
mikrobiologických testech a v diagnostice mikroorganism], viz kap. 9 a kap. 10. V této 

podkapitole jsou podrobnE specifikovány potravní a energetické požadavky mikroorganism] 

pro jejich r]st, vývoj a rozmnožování. Terminologie je velmi d]ležitá pro pochopení strategie 

výživy a r]stu mikroorganism] v r]zných biotopech (kap. 7.2) a metabolismu základních 

stavebních kamen] bunEk, tj. polysacharid], bílkovin, nukleových kyselin a lipid] (kap. 7.3). 

 

7.1.1 Vztah mikroorganism] ke zdroji uhlíku 

Dle výživy, zdroje energie a zdroje substrátu, lze rozlišit bakterie do nEkolika skupin. Tyto 

skupiny se liší tím, jak jednotliví zástupci získávají energii a jaký mají vztah ke zdroji 
uhlíku. V odborné literatuUe se setkáme s r]zným ozna7ením pro vztah bakterií ke zdroji 

uhlíku, tj. zda využívají zdroj uhlíku anorganické 7i organické povahy. Zde lze rozlišit dvE 

velké skupiny bakterií, tzv. bakterie autotrofní a bakterie heterotrofní.  

Bakterie autotrofní (litotrofní) využívají jako zdroj uhlíku oxid uhli7itý, ze kterého si 

vytváUejí stavební látky, pro jejichž syntézu potUebují samozUejmE energii. Tuto energii 

mohou bakterie v této skupinE získávat bu@ ze slune7ního záUení, tj. bakterie fotoautotrofní 
(fotolitotrofní) 7i oxidací anorganických látek, tj. bakterie chemoautotrofní 
(chemolitotrofní). Pro celou skupinu autotrofních bakterií je typické, že jako zdroj dusíku 

využívají amonné soli, dusitany a dusi7nany. 

Bakterie heterotrofní (organotrofní) využívají jako zdroj uhlíku organické látky, jako napU. 
polysacharidy, bílkoviny, organické kyseliny, atd. Tato skupina bakterií má nejvEtší 

zastoupení. StejnE jako pUedchozí skupinu bakterií autotrofních, i skupinu bakterií 

heterotrofních lze rozlišit dle zp]sobu získávání energie, na bakterie fotoheterotrofní 
(fotoorganotrofní), které využívají jako zdroj energie slune7ní záUení a bakterie 
chemoheterotrofní (chemoorganotrofní), které energii získávají oxidací organických látek. 

Bakterie heterotrofní, na rozdíl od skupiny autotrofních bakterií, využívají v pUípadE zdroje 

dusíku i organické slou7eniny, napU. bílkoviny. 


	

