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Obr. 6.1 – Buňky bakterie rodu Salmonella (fialově zbarvené tyčinkovité útvary) na počítačově upraveném snímku z elektronového
mikroskopu. Zvětšeno přibližně 20 000krát.

V dějinách vědeckých výzkumů se už mnohokrát ukázalo, jak důležitá je při práci badatele náhoda. Když
se skotský lékař Alexander Fleming (1881–1955) roku
1928 vrátil z dovolené, zjistil, že zapomněl vypláchnout
laboratorní misky. I s pokusnými bakteriemi je vložil
mezi špinavé nádobí a na pár dní znovu odjel. Stala se
nečekaná věc: plíseň, která na misce narostla, zničila
původní bakterie. Tato plíseň patří k rodu Penicillium
(štetičkovec), proto Fleming pojmenoval antibakteriální
látku, kterou plíseň vyloučila, jako penicilin. Dalšími
výzkumy prokázal, že penicilin brání růstu i mnoha
dalším škodlivým bakteriím. Nebyl však schopen získat
čistý penicilin použitelný jako lék, proto se ještě více jak
10 let penicilin k léčbě nevyužíval.
Koncem 30. let se podařilo získat čistý penicilin
jiným badatelům, Floreymu a Chainovi. Výsledky jejich
pokusů s penicilinem byly ohromující. Penicilin ničil

velké množství různých škodlivých mikroorganismů
a umožnil léčbu do té doby smrtelných infekcí.
Průmyslové výroby penicilinu se ujaly velké farmaceutické firmy. Po dobu 2. světové války jím byli
léčeni ranění vojáci, koncem války už bylo penicilinu
dostatek i pro civilní obyvatelstvo a po skončení války se používání penicilinu rychle rozšířilo po celém
světě. Všichni tři uvedení vědci obdrželi v roce 1945
Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.
Prvním českým pacientem, kterému zachránil penicilin život, bylo jedenáctiměsíční děvčátko, které umíralo
v nemocnici v Plzni na zápal mozkových blan. Byl však
rok 1945 a američtí vojáci, kteří osvobodili západní
Čechy, měli penicilin. Dětský lékař požádal o pomoc
v americkém táboře a vojenský lékař, přestože tehdy
i vojáci museli penicilinem šetřit, ho pro dítě českému
lékaři poskytl. Děvčátko se brzy poté uzdravilo.
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Co je pro bakterie a archea typické?
Za nejmenší a nejjednodušší živé organismy jsou považovány
bakterie. Dříve se mezi bakterie řadily také bakteriím velmi
podobné organismy, které se dnes oddělují do samostatné skupiny – archea. Z bakterií se dříve naopak vyčleňovaly sinice,
které dnes považujeme za jednu ze skupin pravých bakterií
(vědecky se proto nazývají cyanobakterie).
Bakterie a archea jsou dvě ze tří hlavních skupin organismů
[3.4, 4.11]. Jsou to vždy jednobuněčné organismy, jejich buňky mají prokaryotickou stavbu [3.14]. Cytoplazma obsahuje
molekulu DNA (a ribozomy) a je ohraničena cytoplazmatickou
membránou. Na povrchu buňky je buněčná stěna, která dává
buňce tvar a poskytuje jí ochranu. U některých zástupců jsou
v ní ukotveny bičíky zajišťující pohyb [6.8]. Buňky jsou velmi
malé a mohou mít kulovitý nebo tyčinkovitý tvar, někdy tvoří spirály či jiné útvary [6.4]. Bakterie a archea se rozmnožují
příčným dělením [6.5]. Mohou existovat v podobě jednotlivých
buněk [6.1, 6.10], nebo tvořit skupiny [6.6, 6.7, 6.12, 6.13].
Archea se od bakterií liší svou genetickou informací, chemickým složením a stavbou buňky.
Kde se bakterie a archea vyskytují?
Bakterie a archea jsou nejrozšířenější skupinou organismů.
Známo je asi jen 11 tisíc druhů, ale vědci předpokládají, že je jich
mnohem víc. V jednom mililitru povrchové vody je přibližně
milion bakteriálních buněk. V hrsti hlíny je větší počet bakterií
než je počet lidí na Zemi.
Bakterie a archea obývají všechna prostředí na Zemi od
suchých pouští po trvale zaledněné oblasti, od mořských hlubin po nejvyšší vrcholy hor. Najdeme je i na místech, kde jiné
organismy žít nemohou, například v horkých pramenech, hodně slaných vodách i jinde [6.3]. V nepříznivých podmínkách
tvoří bakterie a archea spory, odolné schránky s genetickou
informací [6.7]. Spory snesou například teploty přes 100 °C
a mohou přežít stovky let. V příhodných podmínkách jsou
schopny obnovit svou životaschopnost.
Bakterie žijí také v lidském těle, a to hlavně na kůži a v trávicí soustavě [6.11]. Jejich celkový počet je vyšší než celkový
počet buněk tvořících lidské tělo.

Obr. 6.2 – Bakterie lze pěstovat v laboratořích.
Na obrázku vidíte různě velké a různě zbarvené okrouhlé kolonie bakterií množících se
v tzv. Petriho misce s výživou. V podobné misce
pěstoval bakterie i Alexander Fleming.

Poznámka
Mikroorganismy = jednobuněčné organismy pozorovatelné pouze pomocí mikroskopu (např. bakterie, archea, některé houby, řasy a prvoci)
Kvíz
Nobelova cena se uděluje každoročně
od roku 1901 na základě závěti švédského vynálezce dynamitu Alfreda Nobela. Oceňuje se jí zásadní výzkum, objev
nebo přínos lidské společnosti v několika oblastech. Neuděluje se však za:
a) chemii, b) matematiku, c) literaturu, d) fyziku, e) ekonomii, f) fyziologii
a medicínu, g) mír.

Obr. 6.3 – Horká vřídla jsou pro život velmi nepříznivá. Výjimku tvoří některé bakterie
a archea, kterým se v nich naopak daří. → 6A

...a teď vy!

Jaký význam mají bakterie a archea v přírodě?
Bakterie a archea způsobují rozklad těl jiných organismů,
proto se jim říká rozkladači. Nebýt jich, mrtvá těla rostlin
a živočichů by se nemohla rozkládat. Bakterie a archea tak
významně napomáhají oběhu látek v přírodě, stojí na konci
i na začátku všech potravních řetězců.

6A) Napadne vás, proč většina organismů nemůže obývat velmi horká prostředí? → Obr. 6.3
6B) Popište tvary bakterií na obrázcích
v této kapitole. Využijte uvedené schéma. → Obr. 6.4
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KULOVITÝ TVAR: KOKY

kok

diplokok

streptokok

Obr. 6.5 – Příčné dělení bakterií
a archeí. Bakteriální buňka nejprve
rozdělí nukleovou kyselinu a zmnoží
svůj obsah, poté následuje příčné
rozdělení buňky.

Obr. 6.6 – Zlatý stafylokok patří k nejrozšířenějším původcům infekčních onemocnění
člověka. Je příkladem toho, že časté používání
antibiotik zvyšuje odolnost bakterií vůči těmto
antibiotikům. Např. odolné kmeny zlatého
stafylokoka se dají léčit jen obtížně a někdy se to
nepodaří vůbec.

stafylokok

TYČINKOVITÝ TVAR: BACILY

bacil

diplobacil

streptobacil

OSTATNÍ TVARY

vibrio

spirila

spirocheta

Obr. 6.4 – Tvary bakteriálních buněk
→ 6B

Patogenní bakterie do organismu pronikají z vnějšího prostředí, např. s potravou, vdechnutím nebo při poranění.
Hlavními preventivními opatřeními jsou:
1. pečlivá osobní hygiena,
2. požívání nezávadných potravin: syrové potraviny pečlivě umývat, vařená jídla jíst
co nejdříve po uvaření nebo
je uchovávat v chladničce či
v mrazicím boxu, dbát na
čistotu kuchyňského zařízení
a nádobí, chránit potraviny
před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty apod.,
3. požívání výhradně pitné
vody,
4. pečlivé ošetření každého
drobného poranění kůže dezinfekčním přípravkem, např.
jodovou tinkturou nebo peroxidem vodíku (jako dezinfekci
označujeme usmrcení bakterií
roztokem chemické látky),
5. očkování.

Obr. 6.7 – Bakterie Bacillus anthracis s vytvořenými sporami (zeleně). Způsobují onemocnění
antrax (sněť slezinná).

Obr. 6.8 – Bičíkaté bakterie Campylobacter
jejuni způsobují střevní infekce.

Obr. 6.9 – Bakterie rodu Leptospira způsobují
horečnaté onemocnění leptospirózu.
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Studiem bakterií a archeí se zabývá bakteriologie. K významným vědcům, kteří přispěli k jejímu rozvoji, patří Robert Koch
a Louis Pasteur (s. 62, 63).
Jsou bakterie člověku nebezpečné, nebo užitečné?
Většina bakterií člověka neovlivňuje, přesto jsou některé z nich
původci chorob. Patogenní (choroboplodné) bakterie způsobují
např. salmonelózu [6.1], zubní kaz [6.16] či zápal plic. Bakteriální
onemocnění se léčí antibiotiky (s. 63). Mnohé bakterie jsou ale
užitečné, některé např. žijí v symbióze s jinými organismy včetně člověka [6.17]. V jeho tlustém střevě žije bakterie Escherichia
coli [čti ešerichia koli], která pomáhá vyrábět důležité vitaminy
[6.11]. Užitečné symbiotické bakterie žijí i v žaludku přežvýkavců
(např. krav nebo ovcí), kterým pomáhají trávit obtížně stravitelné části rostlin. Bakterie se využívají při výrobě potravin, např.
mléčných výrobků, kyselého zelí, octa nebo vína.
Mohou být i archea původci chorob? Čím jsou užitečná?
Na rozdíl od bakterií žádná archea nezpůsobují choroby.
Energii získávají různým způsobem, některá ze světla fotosyntézou, jiná za pomoci chemických reakcí nebo rozkladem
organických látek. Častěji než bakterie vyhledávají místa se
značně vysokou teplotou, mimořádně kyselá či zásaditá nebo
s vysokým obsahem solí [6.10]. Hrají významnou roli v oběhu
prvků, zejména uhlíku, dusíku a síry. Některá archea se využívají průmyslově, ale jejich význam je menší než u bakterií.
Jaký význam pro život na Zemi mají sinice?
Sinice [2.5] jsou skupinou bakterií, které obsahují chlorofyl,
a mohou proto fotosyntetizovat. Sinice jsou velmi významné
pro oběh uhlíku a kyslíku. V průběhu fotosyntézy, podobně jako
rostliny, spotřebovávají oxid uhličitý a uvolňují kyslík. Díky
této schopnosti a díky jejich velkému množství byla pozemská
atmosféra během milionů let obohacována o kyslík (s. 16).
Sinice patří mezi nejsamostatnější organismy na Zemi. K životu potřebují pouze světlo, vodu, oxid uhličitý, dusík a několik
minerálů. Žijí většinou ve vodě nebo ve vlhku (bahno, půda),
jen výjimečně v suchém prostředí (kůra stromů, skály). Mají
plynové váčky, které je ve vodním prostředí nadnášejí.
Sinice mohou žít v symbióze s houbami (a vytvářet lišejníky,
s. 70) i jinými organismy [6.18]. Jako odpadní produkty svých
životních pochodů mohou ale vylučovat některé jedovaté látky.
Při přemnožení ve vodě vytvářejí tzv. vodní květ [6.14, 6.15].
Jedy produkované sinicemi vodního květu mohou představovat
zdravotní riziko i pro lidi. K nejznámějším zástupcům sinic
patří například jednořadka [6.12] nebo drkalka [6.13].

Obr. 6.10 – Mnoho druhů archeí žije ve velmi
nepříznivých podmínkách. Některé z nich
snášejí vysoké teploty, jiné vysoké množství solí či
jiných chemických látek, některé dokonce mohou
žít v kyselinách a další snáší silné dávky radioaktivního záření. Na obrázku vidíme druh Thermococcus gammatolerans. Žije v okolí hlubokomořských
komínů, z nichž proudí vroucí voda z nitra Země.
Nejlépe se mu daří při teplotě téměř 90 °C.

Poznámka
Patogen = choroboplodný zárodek, původce nemoci organismů, nejčastěji vir
nebo bakterie

Obr. 6.16 – Na vzniku zubního kazu se podílejí
bakterie z rodu Streptococcus (vpravo).

...a teď vy!
6C) Obsahuje trávicí soustava novorozence symbiotické bakterie? Vysvětlete.

→ Obr. 6.11
6D) Proti kterým z uvedených bakteriálních onemocnění jste očkováni? → Tab.
6E) Navrhněte, jak zabránit tvorbě vodního květu v nádržích. → Obr. 6.14
6F) Proč žijí některé bakterie včetně
sinic v symbióze? Jaké výhody jim toto
soužití může přinášet? → Obr. 6.18
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Obr. 6.11 – Bakterie Escherichia coli je
nejvýznamnější zástupce skupiny mikroorganismů (tzv. střevní mikroflóry) žijících
v trávicí soustavě živočichů. → 6C

Obr. 6.12 – Jednořadka patří mezi nejrozšířenější sinice. Vyskytuje se na dně nádrží
nebo na skalách, a to v koloniích obalených
slizovitým obalem.

Obr. 6.13 – Drkalka je sinice, u které se
buňky spojují do dlouhých vláken. Žije ve
vlhkém půdním prostředí, často v symbióze
s houbami.

ZNÁMÁ BAKTERIÁLNÍ
ONEMOCNĚNÍ ČLOVĚKA → 6D
• tyfus
• angína
• záškrt
• tuberkulóza
• dávivý (černý) kašel
• tetanus
• salmonelóza
• bakteriální zápal plic
• borelióza
• mor
• cholera
• syfilis
• kapavka
• lepra

Obr. 6.17 – Mnoho druhů bakterií žije
v symbióze s jinými organismy. Velmi
zvláštním příkladem vzájemně užitečného
soužití mohou být některé druhy mořských
ryb žijících ve velkých hloubkách. Tyto ryby
mají pod okem zvláštní orgán, ve kterém
sídlí světélkující bakterie. Světlo vyzařované bakteriemi poskytuje rybě několik
výhod. Usnadňuje jí získávání potravy
(láká kořist), chrání ji (zastrašuje predátory)
a umožňuje jí komunikaci.

Obr. 6.14 – Ve vodách bohatých na živiny
dochází za příznivých teplot často k přemnožení sinic. Na hladině vody se pak
vytvoří většinou zeleně zbarvený povlak
tvořený sinicemi, říkáme mu vodní květ.
Jeho vytvořením kvalita vody významně
klesá, a voda tak může být i zdraví nebezpečná. Sinice produkují jedovaté látky,
které mohou otrávit jiné organismy. Lidem
mohou způsobit alergickou reakci. Jméno
sinic je odvozeno od jejich převážně modrozeleného (= sinavého) zbarvení. → 6E

Obr. 6.15 – Zvláštním druhem vodního
květu je tzv. červený příliv, ke kterému
dochází v mořích. Způsobují ho přemnožené sinice, jejichž buňky obsahují
červená barviva. Koupání v takovéto vodě
může být také zdraví nebezpečné, protože
i tyto sinice produkují jedovaté látky.

Obr. 6.18 – Příklady organismů, které žijí v symbióze se sinicemi rodu jednořadka:
mechorost hlevík polní (vlevo) a lišejník hávnatka obetkaná (vpravo). → 6F
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BIOLOGIE VE SLUŽBÁCH MEDICÍNY
Antoni van Leeuwenhoek
Mezi vynálezy, díky nimž se podařilo postoupit v biologických
výzkumech, zaujímá stěžejní místo mikroskop. Ten první byl
spíše silnou lupou schopnou pouze desetinásobného zvětšení – vyrobil jej na přelomu 16. a 17. století holandský výrobce brýlí Zacharias Jansen. Technicky mikroskop zdokonalil
Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723), amatérský vědec, který mikroskop zjednodušil a vylepšil jeho optiku. Až 300krát
zvětšené předměty už nebyly zkreslené. K Leeuwenhoekovým
velkým vědeckým úspěchům, jichž dosáhl díky mikroskopu,
patřil objev spermií, bakterií, červených krvinek nebo vláken
svalů. Své výzkumy popsal v díle Veškeré spisy čili tajnosti
přírody odkryté pomocí přesných mikroskopů (1722). I Leeuwenhoek se v lecčem mýlil. Zastával např. teorii, podle níž je
v hlavičce spermie ukryt miniaturní člověk (homunkulus),
který vyroste v děloze.
Mikroskop se neustále zdokonaloval. Dnes používáme i důmyslné elektronové mikroskopy, které umožňují obrovská
zvětšení [3.11, 5.1, 6.1, 6.19].
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Obr. 6.19 – Co můžeme pozorovat pouhým okem a kdy je potřeba
použít světelný nebo elektronový mikroskop? → 6G

Louis Pasteur
Velký pokrok ve vědě
znamenal objev mikroorganismů v krvi zvířat (1850). Vědci pak
dokázali brzy určit, které bakterie způsobují
tak závažná onemocnění, jakými jsou lepra,
malárie, tuberkulóza,
mor, cholera, záškrt, tetanus nebo syfilis, a to
byl samozřejmě zásadní
krok k hledání léčebných postupů. Boj proti
bakteriálním onemocněním je spjat se jménem Louise Pasteura
(1822–1895), francouzského biologa a chemika, který je všeobecně uznáván jako
jedna z nejvýznamnějších osobností v dějinách lékařství.
V jeho bohaté vědecké činnosti má převratný význam teorie o bakteriích jako původcích řady chorob a vývoj techniky
preventivního očkování (viz dále).
Pasteur používal při svých výzkumech oslabené bakterie.
Oslabenou formu bakterie, původce sněti slezinné, naočkoval několika ovcím ze stáda. Tyto ovce neonemocněly. Po
čase pak celému stádu naočkoval takové množství bakterií, které je mělo spolehlivě usmrtit. K tomu také došlo, ale
ty ovce, které byly očkovány podruhé, přežily. Pasteur měl
důvod k radosti. Jeho předpoklad se potvrdil – zvířata, která
byla dříve naočkována oslabenými bakteriemi, se dokázala
se smrtelnou nákazou vypořádat. Po tomto úspěchu Pasteur
rychle vyvinul vakcíny (očkovací látky) proti sněti a kuřecí choleře. Ovšem největším úspěchem, který mu definitivně zajistil postavení významného vědce, byla vakcína proti
vzteklině. Údajně ji vyzkoušel i na sobě. Tato vakcína znamenala zásadní přelom v medicíně a Pasteur se díky ní zapsal
mezi slavné vědce novověku.
Bakteriálním onemocněním lze předejít, když se zabrání
proniknutí bakterií do organismu. Proto Pasteur zdůrazňoval nutnost ošetřovat pacienty za přísných hygienických
podmínek. Ovlivnil tím zavedení tohoto přístupu nejprve do
chirurgické, později do veškeré lékařské praxe.
Škodlivé bakterie se mohou dostávat do organismu také v jídle a nápojích. I tento problém Pasteur řešil. Vyvinul způsob
ničení mikroorganismů v nápojích, který se po něm nazývá pasterizace. Její podstatou je krátkodobé zahřátí nápoje či potraviny na teplotu, při které jsou zničeny nežádoucí
mikroorganismy. Pasterizace se doposud široce využívá, a to
např. při zpracování mléka a mléčných výrobků, některých
masných výrobků, ale i piva nebo vína.
K dalším Pasteurovým zásluhám patří i založení Pasteurova
ústavu v Paříži, který má dodnes světovou úroveň.
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Očkování

Pomocí očkování (vakcinace) zabraňuje moderní medicína
nebezpečnému šíření nemocí. Očkování funguje na poměrně jednoduchém principu. Organismu se s předstihem,
tedy dříve než je nemocí ohrožen, podá očkovací sérum,
které obsahuje oslabenou formu patogenu (např. bakterií).
Očkovaný organismus reaguje tak, že si proti séru sám vyrobí účinné protilátky. Pokud se později setká s běžnou, tedy
daleko silnější formou patogenu (např. ve škole, v obchodě,
v dopravním prostředku nebo doma), dříve vytvořené protilátky zabrání vzniku onemocnění.
Očkování brání vzniku a šíření mnoha infekčních onemocnění – patří k nejvýznamnějším objevům v historii medicíny.
Díky očkování byly celosvětově vymýceny pravé neštovice
(s. 55). V řadě zemí zmizela dětská přenosná obrna a tetanus.
Přesto každý rok umírají ve světě minimálně 2 miliony dětí,
které by bylo možné zachránit právě očkováním.
V České republice, podobně jako v jiných vyspělých zemích
Evropy, se provádí tzv. povinné očkování a očkování podle
potřeby.
Povinné očkování je nařízeno a hrazeno státem. Jeho cílem je
zabránit těžkému průběhu nemoci, kdy hrozí trvalé následky nebo dokonce smrt, a zabránit šíření nemoci. V České
republice zaznamenaly očkovací programy mnoho úspěchů.
Například na začátku 60. let 20. století zde (v tehdejším Československu) byla jako v první zemi na světě zcela vymýcena
dětská obrna. Okolo roku 1979 bylo ukončeno očkování proti pravým neštovicím – virus byl zcela vyhuben.
Povinné očkování pro děti v současné době chrání například
před následujícími nemocemi: tuberkulóza, záškrt, tetanus,
dávivý (černý) kašel, zánět mozkových blan, virová hepatitida typu B (žloutenka), dětská přenosná obrna, spalničky,
příušnice nebo zarděnky.
...a teď vy!
6G) Vyjádřete převodní vztah mezi milimetrem (mm),
mikrometrem (μm) a nanometrem (nm). → Obr. 6.19
6H) Víte, proč nepatří Louis Pasteur na rozdíl od Roberta Kocha mezi nositele Nobelovy ceny?
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Robert Koch
Vynikajících výsledků v boji
proti infekčním chorobám
dosáhl německý lékař, vědec
a zakladatel bakteriologie Robert Koch (1843–1910). K nejvýznamnějším výsledkům jeho
bádání patří objev bakterií způsobujících tuberkulózu, smrtelné onemocnění plic, jež bylo
v té době v Americe a v Evropě příčinou každého sedmého
úmrtí, a dále objev původce
cholery. Koch také stanovil velké množství vědeckých postupů. Navrhl a uplatňoval opatření,
která bránila šíření nemocí.
Kochova vědecká dráha však nebyla přímočará. Pracoval
jako venkovský lékař a mikrobiologie byla jen jeho koníčkem. Prováděl pokusy s krví uhynulých zvířat a snažil se
dokázat, že právě krví se přenášejí smrtelná onemocnění.
Testy prováděl na živých myších, které kupoval od sousedů.
Jeden z největších vědeckých projektů 19. století nevznikl
v profesionální laboratoři, ale v provizorních podmínkách.
Koch si například inkubátor, v němž udržoval při životě bakterie, vyrobil z petrolejové lampy.
Výsledky svých výzkumů Koch publikoval (1882), ale namísto ocenění se dočkal bouřlivé kritiky kolegů. Jeho závěry totiž
odporovaly názorům, které tito vědci zastávali. Neuběhlo ale
ani pět let a Koch se stal nejuznávanějším vědcem své doby.
V roce 1905 mu byla udělena prestižní Nobelova cena za
fyziologii a medicínu. → 6H
Ignác Filip Semmelweis
Maďarský porodník a „zachránce matek“ Ignác Filip Semmelweis (1818–1865) se řadí mezi nejvýznamnější lékaře
19. století. Odhalil příčiny tzv. horečky omladnic, nemoci,
která způsobovala vysokou úmrtnost žen během krátké doby
po porodu. Prozkoumal tisíce chorobopisů, účastnil se pitev
a shledával stále tutéž příčinu smrti – celkovou infekci. Uvědomil si, že jsou to lékaři a jejich studenti, kteří přicházejí
z pitevny přímo na porodní sál a přenášejí na ženy infekci.
Navíc si všiml, že na porodních odděleních, kde pracovaly
jen porodní asistentky, byla úmrtnost výrazně nižší. Porodní
asistentky se totiž pitev neúčastnily.
Semmelweis byl prvním lékařem, který stanovil hygienické
zásady, k nimž patřilo především důkladné umývání rukou
v chlorové vodě. Díky tomuto opatření snížil poporodní
úmrtnost žen na svém oddělení z dvanácti procent na pouhé jedno procento. Přes prokazatelné úspěchy vzbudily jeho
hygienické zásady silný odpor, a dokonce posměch především starších kolegů, kteří odmítali myšlenku, že smrt pacientek vlastně způsobují oni sami. Semmelweisovy hygienické zásady byly uznány za správné a všeobecně platné až celé
čtvrtstoletí po jeho smrti.
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Shrnutí a opakování

Bakterie a archea jsou nejmenší a nejjednodušší
živé organismy. Jsou jednobuněčné a existují buď
jako jednotlivé buňky, nebo tvoří kolonie. Jejich
buňky mají prokaryotickou stavbu a rozmnožují
se příčným dělením. Bakterie a archea jsou nejrozšířenějšími skupinami organismů na světě a obývají všechna prostředí, která se na Zemi vyskytují.
Studiem bakterií se zabývá bakteriologie.
Archea nezpůsobují žádné choroby. Často
se vyskytují v prostředích, ve kterých jiné organismy nepřežijí – v místech s velmi vysokou teplotou, s vysokým obsahem solí apod. Významně
se podílejí na oběhu důležitých prvků.
Bakterie patří mezi rozkladače – rozkládají mrtvá
těla jiných organismů a významně tak napomáhají
oběhu látek v přírodě. Nepříznivé podmínky přežívají v podobě spor, odolných schránek, ve kterých
je uložena genetická informace.

Patogenní bakterie jsou původci mnohých chorob. Účinnou prevenci představují: pečlivá osobní
hygiena, požívání nezávadných potravin, požívání výhradně pitné vody, pečlivé ošetření každého
drobného poranění kůže dezinfekčním přípravkem a očkování. Bakteriální onemocnění se léčí
antibiotiky.
Symbiotické bakterie jsou naopak organismům prospěšné. Činnosti bakterií se také využívá
k výrobě mnoha druhů potravin (zejména mléčných výrobků).
Sinice jsou bakterie obsahující chlorofyl. Mohou
fotosyntetizovat, a uvolňují tedy kyslík. Žijí většinou ve vodě nebo ve vlhku, často v symbióze s jinými organismy. Někdy vylučují jedovaté látky, které
mohou být zdraví nebezpečné. Při přemnožení ve
vodě vytvářejí sinice na hladině vodní květ. Běžnými zástupci sinic jsou jednořadka a drkalka.

Otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patří bakterie a archea mezi živé organismy?
Co je charakteristické pro buňky bakterií a archeí? Jaký mají tvar?
Jaká prostředí bakterie a archea obývají? Jak čelí nepříznivým podmínkám?
Čím bakterie napomáhají oběhu látek v přírodě?
Vysvětlete, co jsou to symbiotické bakterie. Uveďte příklady jejich výskytu.
Co je typické pro sinice? Co mají společného s rostlinami? Co potřebují sinice k životu?
Vysvětlete princip očkování.
Jak označujeme bakterie způsobující choroby? Vyjmenujte některé známé bakteriální nemoci.
Jaká jsou základní preventivní opatření proti infekčním onemocněním? Čím léčíme bakteriální
nemoci?
10. Proč se některá bakteriální onemocnění léčí velmi obtížně a někdy se je nepodaří vyléčit vůbec?
11. Vysvětlete, co je to vodní květ a jaké riziko může pro člověka představovat.
12. Čím přispěli R. Koch, L. Pasteur a A. Fleming k rozvoji bakteriologie?

•

Zamyslete se: Kdy obvykle rostou houby? Dokážete vysvětlit a zdůvodnit, kde je hledat? Jak od
sebe odlišíte jednotlivé druhy? A víte, že můžete houby pozorovat při růstu i ve vaší kuchyni?

