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Bakterie – czynności życiowe i znaczenie
Bakterie stanowią olbrzymią grupę najprostszych i najmniejszych organizmów żywych.
Obecnie ocenia się, że flora bakterii liczy około 1600 gatunków, żyjących w glebie, wodzie
powietrzu.
Bakterie występują jako organizmy jednokomórkowe, żyjące swobodnie lub połączone w
mniej czy bardziej luźne cenobia. Cenobia są to luźno połączone komórki tkwiące w galaretowatej,
śluzowej otoczce.
W zależności od kształtu wyróżnia się różne formy bakterii:
1. Formy kuliste
a) ziarenkowce (coccus) – występujące pojedynczo;
b) dwoinki (diplococcus) – układ dwu komórek;
c) paciorkowce (streptococcus) – forma łańcuszka;
d) gronkowce (staphylococcus) – forma grona;
2. Formy cylindryczne – wyraźnie wydłużone w stosunku do szerokości
a) pałeczki (bacterium);
b) laseczki (bacillus);
3. Formy spiralne
a) przecinkowce (vibrio) – o słabym skręcie;
b) śrubowce (spirillum) – o kształcie spirali;
4. Formy nitkowate
Niektóre bakterie (Bacillus, Clostridium) często w swoim cyklu życiowym tworzą
przetrwalniki, tzw. endospory. Jest to stadium spoczynkowe bakterii, a komórka otacza się grubą
ścianą komórkową. Endospory są niezwykle odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich
jak: wysokie i niskie temperatury, susza, trucizny i mogą przetrwać długie wieloletnie okresy nie
tracąc żywotności. Powrót do życia polega na pobraniu wody, rozerwaniu ściany i utworzeniu
normalnej komórki.

Poruszanie się
Bakterie wykazują zdolność ruchu, dzięki temu że komórka zaopatrzona jest w rzęski, które
działają na tej samej zasadzie co śmigło. Można wyróżnić trzy typy urzęsienia bakterii:
1) typ okołorzęskowy – rzęski rozmieszczone są równomiernie dookoła komórki;
2) typ jednorzęskowy – występuje jedna rzęska położona na jednym biegunie komórki;
3) typ dwubiegunowy – pęczek rzęsek położonych po obu biegunach komórki.
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Bakterie mogą przenosić się w sposób czynny (przez rzęski) i biernie (przez wodę, wiatr,
przetrwalniki).

Rozmnażanie
Bakterie rozmnażają się bezpłciowo. Najczęstszym typem rozmnażania jest podział komórki
na dwie części, odgraniczone nową ścianą poprzeczną, narastającą od brzegów komórki. Następnie
ściana ta ulega rozszczepieniu i powstają dwa osobniki potomne. Rozmnażanie przebiega bardzo
szybko 20 – 30 minut.
Niektóre bakterie rozmnażają się przez pączkowanie. Formy nitkowate (np. promieniowce)
odcinają konidia – kuliste komórki, tworzące całe łańcuszki na końcach nitek.
Niekiedy dochodzi także do koniugacji, czyli wymiany DNA pomiędzy dwiema
komórkami. Koniugacja jednak sama w sobie nie służy rozmnażaniu, gdyż do koniugacji
„wchodzą” dwa osobniki, a po koniugacji powstają dwa. Celem rozmnażania jest „wydanie”
osobnika potomnego, czyli zwiększenie liczby gatunku, co przy koniugacji nie występuje.
Koniugacja ma inny cel, a mianowicie dzięki niej utrzymywana jest zmienność genetyczna
osobników danego gatunku i różnicowanie materiału genetycznego w danej populacji bakterii.
Koniugacja występuje także u pierwotniaków, a dokładnie u orzęsków (np.: pantofelka).

Odżywianie
Bakterie są organizmami cudzożywnymi, mała grupa to organizmy samożywne.
Heterotrofy, rozwijają się na podłożu organicznym. Wyróżnia się wśród nich:
1) saprofity – żyjące na martwej materii organicznej;
2) pasożyty – żyjące na żywych organizmach, z rozróżnienie pasożytów względnych, które
dają się hodować poza organizmem i pasożytów bezwzględnych przystosowanych do
życia wyłącznie w żywych organizmach;
3) symbionty – wchodzą w różne formy współżycia z organizmami samożywnymi.
Za pomocą enzymów bakterie powodują rozkład podłoża, z którego czerpią na budowę
własnego organizmu gotowe związki organiczne, takie jak: cukry proste, aminokwasy, białka,
tłuszcze, witaminy, itp.
Odrębną grupę stanowią bakterie samożywne. Odżywiające się na zasadzie fotosyntezy,
dzięki obecności w ich komórkach chlorofilu lub chemosyntezy. Chemosynteza polega na
wykorzystaniu przez bakterie bezzieleniowe energii chemicznej do procesu asymilacji (wiązania)
CO2 i produkcji glukozy. Energię tę czerpią z utleniania różnych związków nieorganicznych, np.:
a) bakterie siarkowe: utleniają siarkowodór do siarki;
b) bakterie żelaziste: utleniają sole żelazawe na żelazowe;
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c) bakterie wodorowe: utleniają wodór na wodę;
d) bakterie metanowe: utleniają metan do CO2
e) bakterie azotowe: utleniają NH3 do HNO3
Niektóre bakterie, tzw. bakterie azotowe (bakterie nitryfikacyjne - wolno żyjące w glebie:
Nitrobacter, Azotobacter i Clostridium pasternaum oraz bakterie brodawkowe – Rhizobium
radicicola, żyjące w symbiozie z korzeniami roślin motylkowych, takich, jak np.: groch, wyka, bób,
fasola, lucerna, łubin, wyżlin, koniczyna), mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego,
pobieranego z powietrza atmosferycznego. Asymilacja azotu odbywa się kosztem energii
zdobywanej przez bakterie z utleniania lub fermentacji związków organicznych. Ważną rolę w tych
procesach odgrywają bakterie brodawkowe, które współżyjąc z korzeniami roślin motylkowych
wiążą azot atmosferyczny (nieprzyswajalny dla roślin) i „zamieniają” go w azot przyswajalny dla
roślin, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji azotu użytecznego roślinie w glebie. Na
przykład Nitrobacter utlenia NH3 (amoniak) do azotynów (HNO2) i azotanów (HNO3). Reakcja ta
przebiega dwuetapowo; na każdym etapie reakcji uwalniana jest energia. Procesem odwrotnym do
nitryfikacji jest denitryfikacja. Bakterie denitryfikacyjne (np.: Thiobacillus denitrficans)
rozkładają sole azotowe w glebie do wolnego azotu uchodzącegp do atmosfery.

Oddychanie i fermentacja
Bakterie oddychają tlenem atmosferycznym, są tlenowcami, czyli aeroby. Wśród bakterii
jest jednak grupa organizmów żyjących w warunkach beztlenowych – tzw. beztlenowce
(anaeoroby). Jeszcze inne grupy bakterii są tzw. tlenowcami względnymi, czyli w zależności od
czynników środowiska zewnętrznego mogą prowadzić tlenowy lub beztlenowy tryb życia. W
procesach oddychania i fermentacji uwalnia się energia zmagazynowana w związkach
organicznych, w szczególności w cukrze – glukozie. W przypadku beztlenowców energia
uwalniana jest z cukru bez udziału tlenu, przez fermentację. Końcowym produktem fermentacji
oprócz CO2 są proste związki organiczne, np.: kwas mlekowy – produkt fermentacji prowadzonej w
mleku przez Lactobacterium acidophilum, kwas masłowy (u Clostridium pasterianum), kwas
octowy (u Acetobacter aceti). Beztlenowe bakterie gnilne rozkładają białka i aminokwasy.

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka
Bakterie chorobotwórcze powodują wiele chorób roślin, zwierząt i ludzi. Do bakterii
chorobotwórczych należą: gronkowiec złocisty; gatunki Salmonella (powoduje tyfus i choroby
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jelit); dwoinaka zapalenia płuc (powoduje zapalenie płuc), krętek blady (kiła), prątek trądu (trąd),
prątek gruźlicy (gruźlica).
Liczne gatunki należące do rodzaju Streptomycetes należą do podstawowych producentów
antybiotyków, np. Streptomycetes grisens – dostarcza streptomycyny, Streptomycetes aureofaciens
– aureomycyny, Streptomycetes aerythrens – erytromycyny.
Lactobacillus acidophilus powoduje fermentację mleka.
Bakterie glebowe uczestniczą w procesach nitryfikacji i denitryfikacji, prócz tego niektóre
gatunki powodują mineralizację związków organicznych w procesie gnicia polegającego na
rozkładzie białek i aminokwasów przez bakterie beztlenowe.
Niektóre bakterie umożliwiają fermentację cukru na kwasy i alkohole.
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