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Anotace
Tato práce s názvem Bakterie byla zpracována jako absolventská práce při ukončení
základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633.
Práce je zaměřena na poznání bakterií, rozpoznání bakterií při určitých nemocí a
ukázání v čem jsou bakterie prospěšné pro člověka.
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Úvod
Absolventskou práci na téma Bakterie jsem si vybral, protože když jsem byl v 6. třídě,
tak jsem byl hodně nemocný. Většinou jsem měl angínu a to způsobují bakterie. Proto
mám tuto práci, abych se dozvěděl více o bakteriích a protože si myslím, že takhle malé
organismy jako bakterie a viry jsou velmi zajímavé.
Při mé práci jsem se díval po internetu a taky do mé knihy, kde jsem taky něco našel.
Udělal jsem i samostatné téma na penicilin.
Chtěl bych, aby se i ostatní dozvěděli více o bakteriích, protože nám bakterie v mnoha
ohledech pomáhají nebo škodí. Podle mě je zajímavá informace, že na našich zubech
žije přes 300 druhů bakterií. Já to třeba nevěděl a taky myslím, že to neví spoustu
dalších.
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1 Co to je bakterie
Bakterie, nebo také eubakterie, je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.
Asi před 3,5 miliardami lety v prahorách vznikaly bakterie. Věda, která se zabývá
výzkumem bakterií se nazývá „bakteriologie“. Bakterie mají velký význam v planetárním
oběhu živin a mnohdy vstupují do oboustranně prospěšných svazků s jinými organismy.
Mnohé patří mezi komenzálické druhy, které žijí například v lidské trávicí soustavě.

Bakterie na špičce jehly
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2 Historie výzkumu bakterií
Bakterie poprvé pozoroval roku 1676 nizozemský přírodovědec Antoni van
Leeuwenhoek, a to mikroskopem vlastní výroby. Jméno bacterium zavedl až Christian
Gottfried Ehrenbergv roce 1838. Pojem pochází z řeckého slova bacterion, které
znamená malý klacek či tyčka (první pozorované bakterie byly tyčinky).
V roce 1859 Louis Pasteur dokázal, že kvašení způsobují bakterie. Pasteur také
prosazoval názor, že mikroorganismy včetně bakterií způsobují nemoci.
V devatenáctém století již bylo známo, že jsou mnohé bakterie patogenní, ale nebyly
známy účinné antibakteriální léky. První systémově použitelné antibiotikum
uvádí penicilin, jehož účinků si všiml v roce 1928 Alexander Fleming.

Louis Pasteur
Alexander Fleming
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3 Tvar a velikost bakrerií:
Navenek je nejnápadnějším rysem
bakterií tvar bakteriálních buněk a
jejich kolonií. U bakterií se rozlišují
následující typy buněk dle tvaru:
kulovitý (koky) – pokud vytvářejí
kolonie, dělí se dále na diplokoky
(kolonie tvořené dvěma buňkami),
tetrakoky (čtyři buňky v kolonii),
streptokoky (řetízkovité kolonie),
stafylokoky (hroznovité kolonie) a
sarciny (balíčkovité kolonie)
tyčinkovitý (tyčinky čili bacily) – tyto se mohou sdružovat v koloniích po dvou
(diplobacily) či v řetízcích (streptobacily), případně tvoří palisády
zakřivený – takto tvarované bakterie nevytvářejí kolonie a patří mezi ně vibria (krátké
lehce zakřivené tyčinky), spirily (lehce zvlněné tyčinky) či spirochéty (tyčinky
šroubovitého tvaru)
vláknitý - vláknité kolonie
větvený – vytvářejí buďto náznaky větvení nebo větvení úplné. Druhá skupina může
vytvářet bakteriální mycelia.
Velikost bakterií se pohybuje okolo 0,3–10 μm. V současnosti je největší známá
bakterie Thiomargarita namibiensis (0,75 mm). Naopak nejmenší jsou bakterie
rodu Mycoplasma s průměrem buňky jen asi 0,1–0,3 μm
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4 Stavba bakterií
Většina bakterií má na povrchu buňky buněčnou stěnu z peptidoglykanu, mnoho
bakterií má na povrchu ještě další polysacharidovou či proteinovouochrannou vrstvu,
tzv. kapsulu.
Vyjma plošných útvarů, které kryjí buňku, se vyskytuje na povrchu ještě řada jiných
struktur, jako jsou například bičíky a pilusy.
Uvnitř bakteriální buňky se nachází protoplast, tedy množství různých struktur
rozptýlených v cytoplazmě. Nukleoid je jaderná oblast bakterií, tedy jediný obvykle
kruhový řetězec tvořený dvěma vlákny deoxyribonukleové kyseliny (DNA).
V cytoplazmě jsou pak roztroušeny plazmidy, malé úseky DNA.
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5 Vznik a vývoj bakterií
Bakterie patří k nejstarším organismům nalézaných ve formě fosílií. Vznikly cca před
3,5 miliardami let a ovlivnily jak vývoj prostředí, tak vývoj jiných druhů.
Nalézány jsou stromatolity, tedy horniny obsahující fosílie bakterií. Předkem dnešních
bakterií byly jednobuněčné organismy, jež se vyvinuly na Zemi před čtyřmi miliardami
let a patřily k vůbec prvním formám života.
Další tři miliardy let všechny organismy na Zemi byly mikroskopické, přičemž po celou
dobu dominovaly bakterie spolu s archea. Posledním společným předkem bakterií a
archeí byl pravděpodobně hypertermofil, který žil před 2,5–3,2 miliardami let.

Archea
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6 Význam pro člověka
Člověk sám má v sobě i na sobě různé druhy bakterií, bez kterých by se často
neobešel. Bakterií v lidském těle je stejně či až desetkrát více, než lidských buněk
samotných. Na našich zubech žije přes 300 druhů bakterií. Clostridium difficile je
bakterie, která způsobuje průjem nebo jiná onemocnění trávicího traktu v situacích, kdy
je běžná střevní mikroflóra potlačena antibiotiky.

6.1. Využití v průmyslu
Bakterie, jako Lactobacillus, se (společně s kvasinkami a plísněmi) často již tisíce let
používají k přípravě kvašených potravin, jako je sýr, sójová omáčka, nakládaná
zelenina, kyselé zelí, ocet, víno a jogurt. Jogurt a kefír se vyrábí kvašením mléka za
přítomnosti bakterií; mléko díky tomuto procesu dostává jiné příchuti. Mléčných bakterií
se využívá při průmyslové produkci kyseliny mléčné. Ta totiž vzniká kvašením cukrů.
Kvašením cukrů za přítomnosti máselných bakterií se zase využívá k produkci kyseliny
octové a máselné, kvašením vzniklé kyseliny máselné se průmyslově vyrábí butanol a
aceton. V průmyslu se též uplatňují enzymy získané z bakterií. Některé proteázy se
přidávají do některých pracích prášků, ke štěpení škrobu se užívá amyláz, v medicíně
našly uplatnění streptokinázy.
Mnohdy se v biotechnologii přistupuje k cílenému šlechtění bakterií za účelem zlepšení
jejich vlastností. V praxi to znamená hledat v kultuře náhodné mutanty, bakterie s, nebo
bez určitého plazmidu, nebo je cíleně rekombinovat a mutovat.

Lactobacillus
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6.2. Využití v ochraně životního prostředí
Schopnost bakterií rozkládat mnohé látky se využívá především v zpracovávání (např.
toxického) odpadu i jiných způsobech bioremediace. V čistírnách odpadních vod je
velmi často podporován růst aerobních rozkladných bakterií tím, že je odpadní voda
promíchávána kyslíkem za vzniku tzv. aktivovaného kalu, rozkladných bakterií se však
na podobném principu využívá i v různých domácích septicích. Bakterie schopné trávit
uhlovodíky v ropě jsou využívány při čištění ropných skvrn, na pláže se někdy přidává
hnojivo, aby se růst bakterií podpořil (např. po havárii tankeru Exxon Valdez). V
chemickém průmyslu se bakterie používají k produkci nejrůznějších chemických látek,
případně léků či agrochemikálií. Bakterie se rovněž používají namísto pesticidů v
biologickém boji proti škůdcům. V tomto ohledu je známá půdní bakterie Bacillus
thuringiensis (BT). Pomocí geneticky upravených bakterií se také vyrábí inzulin a další
hormony, enzymy, růstové faktory či protilátky.

V tomto případě se použije bakterie Alcanivorax
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6.3. Využití ve výzkumu
Ve výzkumu se bakterií využívá kvůli rychlému růstu a poměrně snadné manipulaci s
nimi. Bakterie jsou modelové organismy pro molekulární biologii, genetiku a biochemii.
Vědci například cíleně mutují DNA bakterií a následné fenotypy zkoumají – tímto
způsobem se zjišťuje funkce genů, enzymů a metabolických cest, jejich značná část se
dá později aplikovat i na komplexnější organismy. Modelovým organismem je zejména
bakterie Escherichia coli. Schopnosti některých patogenních bakterií inkorporovat
plazmidy do DNA hostitele se využívá v genetickém inženýrství: zejména
Agrobacterium tumefaciens je používaná při cílené přípravě geneticky modifikovaných
plodin.

Escherichia coli
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7 Bakteriální infekce
Bakteriální infekce či bakteriofisóza je obecné označení pro infekční onemocnění
způsobené patogenními bakteriemi, bez ohledu na to, zda napadají člověka a jiné
živočichy, houby nebo rostliny. Bakterie patogenního typu jsou v rámci celé bakteriální
domény spíše výjimečné, většina bakterií je neškodná (či dokonce prospěšná).

7.1 Bakterióza rostlin
Známe mnoho tzv. fytopatogenních bakterií, tedy bakterií, které způsobují infekční
choroby rostlin. Podle některých údajů se tyto bakterie podílí na celkovém počtu
hospodářsky důležitých infekčních chorob 8%. K nejznámějším bakteriálním infekcím
plodin patří například měkká hniloba brambor, skvrnitost a spála u bobovitých a
skvrnitost a vadnutí lilkovitých rostlin. Zvláštní skupinou jsou navíc fytoplazmózy a
spiroplazmózy.

Skvrnitost listů rajčete

Hniloba brambory

Skvrnitost listů hrachu
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7.2 Bakterióza člověka
Primárním cílem bakterií je najít vhodné prostředí k životu, kde se rozmnoží a posléze
rozšíří dál. Lidské tělo je vhodnou ekologickou nikou zejména proto, že nabízí stabilní
podmínky, přijatelnou teplotu, vlhkost a dostatek potravy.
Nejčastější chorobou vyvolanou bakteriemi je pravděpodobně tuberkulóza, která podle
WHO způsobuje smrt asi 1,4 miliónů lidí za rok, především v rozvojových zemích.
Známé však i jiné závažné nemoci, jako jsou bakteriální pneumonie (zápal plic). Jídlem
se přenáší bakterie Shigella, Campylobacter, Salmonella a další. Bakterie však
způsobují i infekce, jako tetanus, tyfus, syfilis a lepra.

Seznam bakteriálních onemocnění člověka:
anthrax

mor

salmonelóza

lepra

bakteriální úplavice

cholera

stafylokoková

meningitida

záškrt

tuberkulóza

enterotoxikóza

tularémie

tetanus

angína

trachom

brucelóza

zápal plic

černý kašel

syfilis

Q-horečka

tyfus

spála

kapavka

botulismus

paratyfus

růže

vozhřivka

ehrlichióza

lymská borelióza

Bakterie způsobující tuberkulózu
Mycobacterium tuberculosis

Bakterie způsobující tyfus Salmonella
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8 Penicilin
Penicilin patří bezpochyby mezi objevy, které ve
své době znamenaly skutečný převrat a zlom v
dosavadní medicíně. Zachránil tisíce životů a
vynesl

Nobelovu

cenu

svým

objevitelům

Flemingovi, Floreyovi a Chainovi.
Penicilin je beta-laktamové antibiotikum - druh antibiotika, které znemožňuje stavbu
buněčné stěny bakterií, a tím je ničí. Je pojmenovaný podle plísně – Penicillium, ve které
byl objeven.
Penicilin byl objeven roku 1928, když si Alexander Fleming všiml, že na Petriho misce je
modrá plíseň, zajímavá tím, že ostatní bakterie zničila.
Penicilin se stal nepostradatelným díky své rapidní účinnosti proti bakteriálním infekcím
a napadením streptokoky, stafylokoky a mnohými dalšími bacily. Jeho účinnost, stejně
jako u dalších beta-laktamových antibiotik spočívá v pozastavování syntézy buněčných
stěn bakterií a aktivování enzymů, které následně způsobují buněčnou smrt. Určité
druhy bakterií si už však za dlouhou dobu jeho využití dokázaly vytvořit dostačující
imunitu, stejně jako jsou imunní ty mikroorganismy, které vlastní buněčnou stěnu
nemají.

Typy penicilinů:
První jsou základní peniciliny, kam se řadí Penicilin G a Penicilin V. Penicilin G lečí
například kapavku, boreliózu nebo spálu. Penicilin V lěčí streptokokové infekce. Pak
jsou zde i peniciliny antistafylokokové, do kterých se řadí oxacilin, cloxacilin, dicloxacilin
a flucloxacilin. Ty zase lečí stafylokokové infekce. A na konec jsou i širkospektré
peniciliny, které se rozdělují ještě na aminopeniciliny, karboxypeniciliny,
acylureidopeniciliny. Do aminopenicilinů se řadí peniciliny ampicilin, amoxicilin, které
léčí například kapavku, břišní tyfus, infekce dýchacích a močových cest. Do
karboxypenicilinů patří ticarcilin, který léčí salmonelózu a respirační infekce.
V acylureidopenicilinech je piperacilin, který léči meningitidu, Bronchopneumonii a
infekce močových cest.
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Závěr
Jako první co bych řekl je, že jsem tuto práci podcenil. Myslel jsem si, že to bude lehký,
ale nebylo. U jedné věci jsem strávil klidně 30 minut. Právě i ze začátku jsem této práci
nevěnoval velkou pozornost, protože jsem si říkal že mám dost času. Už když jsem si
práci vybral měl jsem představu jak by to mohlo vypadat. A myslím, že se mi to povedlo.
I přes všechny překážky co mi tato práce nastražila, jako třeba pojmy, které jsem nikdy
neslyšel, jsem to dodělal. Poznal jsem více o malých buňkách, které nám škodí a taky
pomáhají v životě. Dělání této práce mě bavilo, i když jsem se na to chtěl někdy
vykašlat. A na konec bych chtěl napsat, že jsem rád, že tato práce byla k dispozici a
mohl jsem si ji vybrat. Byla to práce pro mě.
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