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 Mikroorganismy viditelné jen pomocí mikroskopu.

 Je to prokaryotická buňka.

 Vznikly v prahorách, asi před 3,5 miliardami let.

 Bakterie se vyskytují skoro všude - buď v symbióze s 
organismem, nebo se chovají jako patogeny vyvolávající 
nemoc .

 Věda, která se zabývá výzkumem bakterií se nazývá 
bakteriologie. 

Bakterie



Tvary bakterií



Stavba bakterií

Jádro je kruhový řetězec 

tvořený dvěma vlákny DNA



Vznik a vývoj bakterií

 Bakterie patří k nejstarším organismům, které byly 
nalézány ve formě fosilií.

 Vznikly cca před 3,5 miliardami let. Ovlivnily vývoj 
prostředí a jiných druhů.

 Na zemi dominovaly bakterie spolu s archea.



Historie výzkumu baterií

 Bakterie poprvé pozoroval v 17. století nizozemský 
přírodovědec Antoni van Leeuwenhoek.

 Název bacterium zavedl až Christian Gottfried Ehrenberg
v roce 1838. 

 V roce 1859 Louis Pasteur dokázal, že kvašení způsobují 
bakterie. Pasteur také prosazoval názor, že 
mikroorganismy včetně bakterií způsobují nemoci. 

 První systémově použitelné antibiotikum uvádí penicilin, 
jehož účinků si všiml v roce 1928 Alexander Fleming



Louis Pasteur Alexander Fleming



Penicilin

 Penicilin byl objeven Alexanderem Flemingen když si 
náhodou všiml, že na Petriho misce je modrá plíseň, 
která ničí ostatní bakterie.

 Penicilin je beta-lakmatové antibiotikum, které spočívá 
v pozastavování  syntézy buněčných stěn a aktivování 
enzymů, které způsobí 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.



 Penicilin byl pojmenován podle plísně, ve které byl 
objeven - Penicillium



Typy penicilinu

Základní peniciliny Penicilin G a Penicilin V kapavku, boreliózu 
nebo spálu

Antistafylokokové
peniciliny

oxacilin, cloxacilin, dicloxacilin a 
flucloxacilin

stafylokokové 
infekce

Širkospektré
peniciliny

aminopeniciliny ampicilin, 
amoxicilin

kapavku, břišní 
tyfus, infekce 
dýchacích a 
močových cest

karboxypeniciliny ticarcilin salmonelózu a 
respirační infekce

acylureidopeniciliny piperacilin meningitidu, 
Bronchopneumonii 
a infekce močových 
cest.

Typ penicilinu Název penicilinu Co léčí



Bakteriální infekce

 Bakteriální infekce či bakterióza je obecné označení pro 
infekční onemocnění způsobené patogenními 
bakteriemi.

 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. 

Bakterióza rostlin



Hniloba brambory
Skvrnitost listů rajčete

Skvrnitost listů hrachu



Bakterióza člověka

 Lidské tělo je pro bakterie vhodné ekologické prostředí.

 Tuberkulóza je choroba, která často způsobuje u lidí 
smrt. Na tuberkulózu umírá průměrně 1,4 miliónů lidí 
za rok.

 Známé však i jiné závažné nemoci, jako jsou bakteriální 
pneumonie (zápal plic). 

 Jídlem se přenáší bakterie Shigella, Campylobacter, 
Salmonella a další. 



Seznam bakteriálních onemocnění 

člověka

anthrax
bakteriální úplavice
záškrt
tetanus
zápal plic
tyfus
paratyfus
mor
cholera
tuberkulóza

angína
černý kašel
spála
růže
salmonelóza
meningitida
trachom
syfilis
kapavka
vozhřivka

lymská borelióza
lepra
tularémie
stafylokoková enterotoxikóza
brucelóza
Q-horečka
botulismus
ehrlichióza



Bakterie způsobující tuberkulózu                            
Mycobacterium tuberculosis

Bakterie způsobující Salmonelózu
Salmonella



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. 

 Clostridium difficile je bakterie, která způsobuje průjem 
nebo jiná onemocnění trávicího traktu v situacích, kdy 
je běžná střevní mikroflóra potlačena antibiotiky.



Využití v průmyslu

 Bakterie se (společně s kvasinkami a plísněmi) často již 
tisíce let používají k přípravě kvašených potravin

 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.

 Mnohdy se v biotechnologii přistupuje k cílenému 
šlechtění bakterií za účelem zlepšení jejich vlastností. 



Lactobacillus



Využití v ochraně životního prostředí

 Schopnost bakterií rozkládat mnohé látky se využívá 
především v zpracovávání odpadu.

 Bakterie schopné trávit uhlovodíky v ropě jsou 
využívány při čištění ropných skvrn.

 Bakterie se také používají namísto pesticidů v 
biologickém boji proti škůdcům. 

 Pomocí geneticky upravených bakterií se také vyrábí 
inzulin a další hormony, enzymy, růstové faktory či 
protilátky.



Alcanivorax



Využití ve výzkumu

 Ve výzkumu se bakterií využívá kvůli rychlému růstu a 
poměrně snadné manipulaci s nimi. 

 Vědci například cíleně mutují DNA bakterií a následné 
fenotypy zkoumají – tímto způsobem se zjišťuje funkce 
genů, enzymů a metabolických cest.

 Modelovým organismem je zejména bakterie 
Escherichia coli. 



Escherichia coli



Bakteriofág
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