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Abstract: 

An innovative method for evaluation of bacterial populations is the use of microscopic image analysis. 

In some ways, image analysis provides even more interesting results than standard methods (such as 

the determination of dry weight). The great advantages of automatic image analysis are its speed, 

objective evaluation, efficiency in processing large amounts of data, and also the fact that it does not 

require additional experience with the analytical procedure. In biological practice the non-invasive 

character of this evaluation is advantageous as it is not necessary to damage or dye the sample. This 

method then allows reuse of the measured sample. The general aim is to define the simplest procedure 

for determining the surface filling (the colonization rate of the carrier) of the biofilm on the carrier. 

Complications in the application of image analysis may be their correct qualitative and quantitative 

observation. In order to state that this approach is correct it was necessary to verify the analysis on 

many sets of test images. Finally, we can use this method to estimate the bacterial population on 

certain types of carriers and to determine the kinetics of biofilm growth. 
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Abstrakt: 

Pokrokovým prostředkem hodnocení bakteriální populace je využití analýzy mikroskopického obrazu. 

Obrazová analýza poskytuje v jistých směrech dokonce mnohem více zajímavých výsledků než 

standardně užívané metody (jako například stanovení sušiny). Velkou předností analýzy obrazu jsou 

její rychlost, objektivní hodnocení, efektivita při zpracování velkého množství dat, také nevyžaduje 

žádnou větší zkušenost s analytickým postupem. V biologické praxi je pak výhodou neinvazivní 

charakter takovéhoto hodnocení, kdy není nutné vzorek jakkoli poškozovat či barvit. Taková metoda 

pak umožňuje opětovné použití měřeného vzorku. Při analýze biofilmu je obecnou snahou definovat 

co nejjednodušší postup stanovení především plošného zaplnění (míry kolonizace nosiče) biofilmem. 

Komplikací při uplatňování analýzy obrazu může být její správné kvalitativní a kvantitativní 

vyjádření. Abychom mohli prohlásit, že je analýza korektní, bylo nutné ji předem testovat na mnoha 

sadách zkušebních obrazů. Výsledem je možnost použití této metody k odhadu bakteriální populace na 

určitých typech nosičů a určení kinetiky růstu biofilmu. 
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1. Úvod 

Obecně lze metody hodnocení rozdělit podle toho, zda v průběhu hodnocení dochází ke změně 

původní struktury nebo vlastností měřeného objektu (jinak řečeno, zda lze stejné měření provést na 

totožném vzorku opakovaně). Máme tedy metody invazivní, které původní strukturu poškozují 

(metody rozpouštění, zahřívání nebo mechanické poškození). Neinvazivní metody naopak využívají 

především různých druhů záření, tedy různé druhy spektroskopie, difrakční a optické metody. Zde 

prezentovaná metoda umožňuje neinvazivním způsobem hodnocení bakteriálního biofilmu na nosičích 

biomasy za využití optické mikroskopie (bez využití barviv, fixace vzorku aj.) a následné zpracování 

digitálního obrazu. 

 

 



2. Materiály a metody 

Materiály a metody viz (Křiklavová L., Dub T., Lederer T.; Využití nanovlákenných nosičů při 

biologickém čištění podzemních vod znečištěných fenoly. In Inovativní sanační technologie ve 

výzkumu a praxi IV, 2011). 

 

3. Výsledky a diskuse 

Obecnou snahou je pomocí analýzy obrazu definovat parametry, které mohou adekvátně reprezentovat 

požadovanou charakteristiku biofilmu (Lewandowski, Beyenal, 2007). Přístupů a parametrů existuje 

mnoho. V tomto případě byl pro sledování růstu bakteriální populace zvolen parametr „plošné 

zaplnění“. Plošné zaplnění je jednoduše definováno jako poměr sledované oblasti vzhledem k celkové 

ploše. Snahou tak je celý výpočet optimalizovat, především proto, že při hodnocení plošného zaplnění 

je zanedbáván prostorový efekt nárůstu biofilmu (3D zobrazení se převádí na 2D). Konečným cílem je 

charakterizovat bakteriální biofilm neinvazivní metodou tak, aby výsledky měly stejnou vypovídací 

schopnost s výstupy, které získáváme standardními invazivními metodami. 

 

V obrazové analýze je nejprve nutné obraz rozčlenit na místa zájmu a ostatní (pozadí, nosič, 

bakteriální biofilm). K jednoznačné identifikaci je zapotřebí vhodně zkombinovat jednotlivé složky. 

Přirozené zabarvení bakteriálního biofilmu lze ovlivnit pouze na mikroskopickém obraze a to užitím 

správného nastavení mikroskopu a možnostmi při výrobě nosičů. Výsledkem pak mohou být obrazy, 

kde černá odpovídá pozadí (pro analýzu zcela nepodstatné); světlé odstíny bílé až šedé odpovídají 

povrchu nosiče; a odstíny žluté až hnědé odpovídají mikrobiálnímu biofilmu (obrázek 1a). Principem 

programu je tedy rozpoznat pro člověka zřejmé vizuální rozdíly barevného zastoupení. 

 

 
 

Obr. 1: a) Obraz původního nosiče s biofilmem, b) Detekovaný biofilm, c) Vizualizace vyjadřující 

objemový efekt a označení koeficientů tloušťky jednotlivých vrstev 

 

Prvním krokem je rozčlenění (segmentace) barev v obraze. Obraz ve složkách RGB je převeden do 

jiného barevného prostoru (L*a*b*), čímž docílíme absolutního vyjádření barvy nezávisle na zařízení. 

Barevný prostor L*a*b* se skládá z jasové složky 'L*', směrů barev 'a*' (osa zelená – červená) a 'b*' 

(osa modrá – žlutá). Následně je již možné hodnocení vizuálních rozdílů barev, které jsou měřeny 

pomocí euklidovské vzdálenosti, což v RGB nelze. Hodnocení segmentovaných barev v 'a*b*' 

prostoru probíhá pomocí shlukovacího (clustering) algoritmu, pomocí něhož jsou objekty seskupeny 

do zvoleného počtu shluků užitím euklidovské vzdálenosti. Shlukování je způsob, jak oddělit skupiny 

objektů tím, že každému objektu přiřadíme jeho místo v prostoru. Pro každý objekt ve snímku je určen 

index odpovídající shluku, ke kterému objekt náleží. Tímto způsobem lze vytvořit jednotlivé snímky, 

které rozdělují vstupní obraz dle barev. Následně se zjišťuje, který shluk obsahuje bakteriální biofilm, 

toho lze dosáhnout pomocí jasové složky 'L*' pixelů ve shluku a hodnot 'a*' a 'b*' pro každý shluk. 

Výsledek (obraz se shluky biofilmů) obsahuje odstíny hnědé od světlé po tmavou (obrázek 1b), 

rozdělíme jej pomocí prahování například na tři odstíny: světlý, střední a tmavý, posléze je pro každý 

odstín spočítáno plošné zaplnění. Pro dosažení korekce z plošného vyjádření na objemové, bylo nutné 

pro každý odstín dopočítat koeficienty vyjadřující objemový efekt (obrázek 1c, koeficienty y1 = 0.6, 

y2 = 0.2, y3 = 0.7). Koeficienty byly vypočítány soustavou rovnic pomocí kalibrace mezi sušinou a 

výpočtem plošného zaplnění. Pro výpočet obsazení nosiče biofilmem je potřebné vypočítat plochu, 

kterou na snímku zabírá samotný nosič, což lze získat úpravou jasu vstupního obrazu s využitím 
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jasové 'L*' složky, následované morfologickou operací otevření, čímž dojde k zaplnění mezer, kde se 

vyskytuje biofilm. Výsledkem je hodnota plošného zaplnění samotného nosiče na snímku.  

 

V současnosti jsou data z obrazové analýzy korelována pouze se stanovením sušiny. Dále se na 

snímcích bakteriální populace plánuje určovat parametry jako texturní entropie, difuzní vzdálenost, 

pórovitost, běhové délky, fraktální dimenze a další (viz Lewandowski, Beyenal, 2007). Na obrázku 2a 

je znázorněn průběh nárůstu biofilmu na dvou typech nanovlákenného nosiče (50 dtex a 100 dtex) a na 

jednom nosiči komerčním (AnoxKaldnes), které byly získány právě pomocí výše zmíněné obrazové 

analýzy. Současně je v grafu uvedena sušina (znázorněna čárkovaně). Nárůst sušiny, především 

v období 50 – 125 den dobře koresponduje s nárůstem biofilmu obrazovým hodnocením. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: a) Časový průběh nárůstu biofilmu, vyjádření sušiny, b) Korelace mezi parametry sušiny 

a plošného zaplnění biofilmem. 

 

Lepší představu získáme z obrázku 2b, kde jsou oba parametry (získané sušinou a obrazovou 

analýzou) vyjádřeny společně. Parametr R
2
 určuje míru shody (resp. přímé závislosti mezi parametry). 

V našem případě se tedy podařilo zkorigovat výpočet plošného zobrazení biofilmu obrazovou 

analýzou tak, že se shoda pohybuje od 87% do 94 %. Výsledkem použití metody odhadu biofilmu na 

nosiči použitím obrazové analýzy může být vyjádření kinetiky růstu mikroorganismů na jednotlivých 

podkladech (nosičích). Na obrázku 3 tak vidíme, že nanovlákenný nosič daleko lépe podporuje 

kolonizaci organismů, než například standardně užívané polyethylenové nosiče. Je to způsobeno 

především velkým měrným povrchem nanovláken a jejich charakteristikou (vysokou mezerovitostí a 

malými rozměry pórů). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Kinetika růstu mikroorganismů na nosičích 

 

4. Závěr 

Prezentovaná metoda obnáší mnohá úskalí. Optické hodnocení platí jen pro tenké vrstvy biofilmu. 

Postupem času, přibližně po dvou měsících v závislosti na rychlosti růstu mikroorganismů, není 

vhodné tuto metodu používat, protože biofilm je již velice mohutný, poté jsou tak příhodné 

gravimetrické metody. Možností, jak tento postup dále vylepšit, je použití mikroskopu s možností 

měření v ose z (či zachycením biofilmu v řezu), což bude náplní práce v dalších experimentech. 

Využití metody se tak prozatím předpokládá při hodnocení pomalu rostoucích bakteriálních populací, 

pro tenké biofilmy v MBBR technologii nebo pro hodnocení počáteční fáze kolonizace. Rychlost 

hodnocení pak může být v případě vyvinuté metody vůči laboratorně standardně používaným 

metodám několikanásobně rychlejší. Další možné využití potenciálu obrazové analýzy v laboratorních 

experimentech je plánováno pro experimenty: testování stability a dezintegrace nanovláken barvením 

polyuretanové vrstvy (přímé hodnocení nanovrstev či hodnocení zachycených vláken na filtru s nízkou 

pórovitostí); určení vlivu mikroorganismů na stav nosiče (hodnocení narušování povrchu nosiče a jeho 

stability). 
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