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Cytoplasmic membrane adaptation to surfactin in Bacillus subtilis  168                         
non-producing strain 

 
Surfactin, the most potent surface active compound and antibiotic is produced 

by bacteria of the genus Bacillus. Surfactin interacts with membrane bilayers, that 

results in destabilization and permeabilization of this structure. However mechanism 

of surfactin self-resistance in the producer’s membrane is not understood. The aim of 

this study was to characterize the adaptive processes occurring at the level of 

cytoplasmic membrane of surfactin non-producing strain B. subtilis 168, which was 

exposed to exogenously added surfactin during the exponential phase of growth. The 

cultivation protocol of B. subtilis growth on agar media plates supplemented with 

surfactin was developed. Two surfactin concentrations that inhibit (400 μg/ml) and 

even stimulate (300 μg/ml) the growth of B. subtilis 168 strain were assessed. 

Surfactin brought about the growth arrest for 3 hours and the restored growth rate 

decreased in the case of inhibitory concentration, whereas the stimulatory 

concentration increased the growth rate and resulted in higher final density of the 

population. TLC was performed to analyze the polar head groups of membrane 

phospholipids. The portion of phosphatidylserine was found to increase at both 

surfactin concentrations. The change of the membrane surface was accompanied with 

the substantial reconstruction of membrane fatty acids as revealed by GC/MS. The 

content of 16:0 and 18:0 fatty acids considerably increased whereas the non-branched 

fatty acids decreased. The resulting rigidization of the membrane interior was 

confirmed by the steady-state fluorescence anisotropy of DPH. In the membrane 

proteom of bacteria inhibited by surfactin was detected a new protein, that was  

identified by MS-MALDI as manganese-binding lipoprotein MntA. The obtained data 

outline an extensive reconstruction of cytoplasmic membrane in response to surfactin 

and contribute to the understanding of the membrane tolerance strategy.  
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Adaptace cytoplazmatické membrány neprodukčního kmene                      
Bacillus subtilis 168 k surfaktinu 

 
Surfaktin, jedna z nejúčinnějších povrchově aktivních látek a antibiotikum, je 

sekundární metabolit bakterií rodu Bacillus. Díky amfipatické povaze interaguje 

surfaktin s membránovou dvojvrstvou, což vede k její destabilizaci a permeabilizaci. 

Nabízí se tedy otázka jak se producent surfaktinu toxickému působení této látky brání; 

mechanizmus rezistence producenta k surfaktinu není doposud znám. Hlavním cílem 

této diplomové práce byla proto charakterizace adaptivnívh procesů v cytoplazmatické 

membráně neprodukčního kmene B. subtilis 168, ke kterým dochází v přítomnosti 

surfaktinu. Kultivace B. subtlis probíhala na živném agaru s přídavkem surfaktinu, 

který byl získán z produkčního kmene B. subtilis ATCC 21332. Bylo zjištěno, že     

400 µg surfaktinu/ml  inhibuje růst bakterií B. subtilis 168, zatímco                           

300 µg surfaktinu/ml růst stimuluje. Nejprve procházejí obě bakteriální kultury tří 

hodinovou lag fázi, po které následuje exponenciální růst, a to pomalejší u inhibiční 

koncentrace a urychlený u stimulační koncentrace surfaktinu oproti kontrole.                 

V přítomnosti obou koncentrací surfaktinu se v cytoplazmatické membráně bakterií 

zvýšilo zastoupení fosfatidylserinu. Změny zaznamenané na povrchu memrány byly 

provázeny radikální obměnou  mastných kyselin fosfolipidů. Zcela se obrátil poměr 

nevětvených a větvených mastných kyselin a celkový obsah vysokotajících mastných 

kyselin 16:0 a 18:0 se zvýšil na 67%. Předpokládaná rigidizace vnitřní části membrány 

byla potvrzena měřením ustálené anizotropie fluorescence sondy DPH. Ve vzorcích 

membrán bakterií inhibovaných surfaktinem byla objevena přítomnost nového 

proteinu, který byl metodou hmotnostní spektrometrie MS-MALDI identifikován jako 

MntA (manganese-binding lipoprotein). Získaná data ukazují na rozsáhlé změny ve 

složení cytoplazmatické membrány v odpovědi na surfaktin a přispívají k porozumění 

její adaptace na tuto membránově aktivní látku.  

 

 

 

 

Klíčová slova: Bacillus subtilis, surfaktin, cytoplazmatická membrána, rezistence 
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SEZNAM ZKRATEK  
 

1D SDS PAGE jednorozměrná polyakrylamidová gelová elektroforéza za 
přítomnosti laurylsulfátu sodného  

a anteiso- větvení mastné kyseliny  

AA amino kyselina 

ABC  rodina multidrogových efluxních pump (ATP-Binding Cassette ) 

ACN acetonitril 

Ala alanin 

ATCC American Type Culture Collection 

A.U. arbitrary units  

APS amoniumpersulfát  

Asp asparagová kyselina 

ATP adenosintrifosfát  

B. subtilis Bacillus subtilis  

BCA bicinchoninová kyselina  

BSA hovězí sérový albumin (Beef Serum Albumin)  

cAMP cyklický adenosinmonofosfát  

cfu počet živých buněk (colony forming unit)  

CL  kardiolipin  

CMC kritická micelární koncentrace (Critical Micelle Concentration) 

Dha didehydroalanin 

Dhb didehydrobutyrin 

DMPC dimyristoylfosfatidylcholin 

DNA  deoxyribonukleová kyselina  

DNáza deoxyribonukleáza 

DPH 1,6-difenyl-1,3,5 hexatrien  

DTT  Dithiothreitol 

E. coli  Escherichia coli 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina (ethylenediamine-tetraacetic 
acid)  

G3P glycerol-3-fosfát  

GC plynová chromatografie (Gas Chromatography)  

Glu glutamová kyselina  

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance 
Liquid Chromatography)  
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i iso- větvení mastné kyseliny  

INHIB bakteriální kultura B. subtilis 168 inhibovaná surfaktinem 

K-TM kontrolní bakteriální kultura B. subtilis 168 rostoucí v tekutém 
médiu 

K-ŽA kontrolní bakteriální kultura B. subtilis 168 rostoucí v na pevném 
médiu 

Lan lantionin 

LC kapalinová chromatografie (Liquid Chromatography)  

Leu leucin  

LPS lipopolysacharid 

lysylPG lysylfosfatidylglycerol 

MATE  rodina multidrogových efluxních pump (Multidrug And Toxic 
coumpounds Extrusion) 

Melan metyllantionin 

MK mastná kyselina  

MLS makrolidy-linkosamidy-streptogramin antibiotická rodina 

MFS  rodina multidrogových efluxních pump (Major Facilitator 
Superfamily) 

Mr relativní molekulová hmotnost  

MS hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry)  

MALDI typ oionizačního zdroje pro hmotnostní spektrometri (Matrix-
Assisted Laser Desorption Ionization) 

OD optická denzita  

ORF otevřený čtecí rámec (Open Reading Frame)  

PBPs Penicilin vázající proteiny (Penicilin –binding-proteins) 

PA kyselina fosfatidová  

PC fosfatidylcholin  

PE fosfatidyletanolamin  

PG fosfatidylglycerol  

PMSF phenylmethylsulfonylfluorid  

ppan 4´-fosfopantetheinový kofaktor (phosphopantethein)   

PS fosfatidylserin  

Rf retenční faktor  

RNA ribonukleová kyselina 

RNáza ribonukleáza  

RND rodina multidrogových efluxních pump (Resistance, Nodulation 
and Cell Division)  

rpm počet otáček za minutu (rounds per minute)  
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rRNA ribozomální ribonukleová kyselina 

rss DPH ustálená anizotropie fluorescence sondy DPH  

SDS dodecylsulfát sodný  

SMR  rodina multidrogových efluxních pump (Small Multirug 
Rezistence) 

std. standard  

STIM bakteriální kultura B. subtilis stimulovaná 168 surfaktinem 

TFA trifluoroctová kyselina  

TK teplota kultivace  

TLC chromatografie na tenké vrstvě (Thin Layer Chromatography)  

Tm teplota tání  

TMA - DPH 1-(4-trimetylamoniumfenyl)-6-fenyl-1,3,5-hexatrien 

Tt teplota tranzice  
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1.  ÚVOD 

Antimikrobiální látky biologického původu jsou díky svému terapeutickém 

potenciálu již řadu desetiletí středem zájmu základního i aplikovaného výzkumu. 

V oblasti biomedicíny je pozornost na tyto látky umocněna především z důvodu 

neustálé potřeby nacházet nová účinná léčiva, která by vyřešila problém rostoucí 

rezistence patogenních mikroorganizmů způsobujících infekční onemocnění.  

 Do skupiny nové generace přírodních látek antimikrobiální povahy se řadí 

lipopeptidy -  sekundární metabolity, jejichž molekuly nesou pozitivní nebo negativní 

náboj a jsou tvořené peptidickou a lipidovou částí. Jedním z nejlépe popsaných 

zástupců aniontových lipopeptidů je surfaktin produkovaný během stacionární fáze 

růstu řadou kmenů Bacillus subtilis. Surfaktin patří mezi amfifilní povrchově aktivní 

látky schopné interagovat s lipidickou  membránou a rušit tak její integritu. Z této 

vlastnosti vyplývá celá škála biologických účinků, které jsou intenzivně studovány. 

Kromě toho nabízí surfaktin i řadu perspektivních možností využití v průmyslu, 

ochraně přírody či zemědělství. Široké využití surfaktinu v současnosti brání nejen 

ekonomické aspekty jeho produkce, ale i chybějící informace týkající se exkrece 

surfaktinu z buňky a rezistence k této membránově aktivní látce buňkami producenta 

B. subtilis.  

Předkládaná diplomová práce si proto kladla za cíl přispět k objasnění 

mechanizmu adaptace cytoplazmatické membrány k surfaktinu u kmene                     

B. subtilis 168, který byl v exponenciální fázi růstu vystaven surfaktinu. Takovéto 

experimentální uspořádání se zásadně odlišuje od působení surfaktinu na kulturu 

produkčního kmene ve dvou ohledech: 1. syntéza surfaktinu se indukuje při přechodu 

do stacionární fáze a působí tedy na fyziologicky heterogenní populaci, jejíž vlastnosti 

se navíc v čase výrazně mění. 2. v čase vzrůstá i koncentrace surfaktinu. Protože jsou 

údaje o změnách v cytoplazmatické membráně producenta vyvolaných vlastním 

toxickým produktem nulové, představuje zkoumání účinku surfaktinu na 

exponenciálně rostoucí kulturu přesně definovaný testovací systém.  

Zásahovým místem antibiotika surfaktinu je cytoplazmatická membrána, 

metabolicky aktivní nepostradatelná struktura bakterie. Hlavním tématem diplomové 

práce byla charakterizace adaptivních procesů odehrávající se v cytoplazmatické 
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membráně po působení surfaktinu. Pro realizaci tohoto úkolu byly vytyčeny 

následující cíle: 

 

1. Stanovit minimální inhibiční koncentraci surfaktinu pro exponenciálně rostoucí 

buňky B. subtilis 168.  

       To bylo podmíněno:  a) Optimalizací metody izolace surfaktinu z tekuté kultury.   

                                          b) Provedením srovnání růstových charakteristik příbuzných   

                                              kmenů B. subtilis 168 a B. subtilis ATCC  21332. 

2. Vyvinout a zavést protokol kultivace B. subtilis 168 v přítomnosti surfaktinu. 

3. Analyzovat kvalitativní složení a kvantitativní zastoupení fosfolipidových tříd 

v cytoplazmatických membránách B. subtilis 168 rostoucího v přítomnosti 

surfaktinu. 

4. Stanovit kvalitativní složení a kvantitativní zastoupení mastných kyselin 

membránových fosfolipidů. 

5. Analyzovat složení a kvantitativní změny membránových proteinů. 

6. Stanovit fyzikální vlastnosti cytoplazmatických membrán izolovaných z bakterií 

vystavených surfaktinu  metodou ustálené anizotropie fluorescence DPH a    

TMA-DPH. 
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2.  ANTIBITOTKA 

Antibiotika jsou sekundární nízkomolekulární metabolity produkované 

bakteriemi, houbami, ale také rostlinami a některými živočichy. Jedná se o skupinu 

látek velmi rozmanitých chemických struktur s různými biologickými účinky a 

relativní molekulovou hmotností většinou menší než 2000. Jejich tvorba  je 

charakteristická zejména pro sporulující bakterie a je spojena s přechodem 

exponenciální fáze růstu do fáze stacionární. V současné době je známo více než 7000 

látek s antibiotickým účinkem, ale pouze několik desítek z nich se využívá v humánní 

a veterinární medicíně (YIM et al. 2007). Ostatní  antibiotika nejsou pro klinickou 

praxi použitelná díky  výrazně nežádoucím účinkům na lidský organismus.  

Vyhledávání nových typů antibiotik je stále velmi aktuální vhledem ke 

vzrůstajícímu výskytu bakteriálních kmenů mnohonásobně odolných k různým 

antibiotikům. Naléhavost tohoto tvrzení dokumentuje aktuální výskyt bakterií 

nesoucích gen pro produkci NDM-1 β-laktamázy (New Delhi Metallo-β-lactamase 1), 

která svému nositeli udává rezistenci ke karbapenemům (KUMARASAMI et al. 

2010). NDM-1 byla poprvé identifikována v roce 2009 u multirezistentních kmenů 

enterobakterií v Pákistánu a Indii. V roce 2010 byl potvrzen výskyt bakterií nesoucí 

tento gen i na evropském kontinentu. Rychlost šíření je dána tím, že gen pro NMD-1 

je nesen na plazmidu, zajišťujícím horizontální přenos této  genetické informace. 

 

2.1 CÍLOVÉ STRUKTURY  ANTIBIOTIK 

  Antibiotika jsou běžně klasifikována na základě jejich chemické struktury a 

mechanizmu působení, tedy podle cílové struktury jejíž funkci inhibují: biosyntéza 

buněčné stěny, biosyntéza proteinů, biosyntéza DNA a RNA a narušení integrity 

cytoplazmatické membrány. 
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Inhibice biosyntézy buněčné stěny bakterií 
 

Hlavní složkou buněčné stěny bakterií je peptidoglykan (murein), 

makromolekulární struktura tvořená lineárními řetězci aminocukrů příčně spojených 

krátkými peptidy. Spojení lineárních řetězců polysacharidu katalyzují  

transglykosidázy a tvorbu příčného spojení peptidů za vzniku pevné trojrozměrné sítě 

zajišťují transpeptidázy (van HEIJENOORT 2001). Transpeptidázy jsou cílovými 

místy penicilinů a cefalosporinů, tj. antibiotik nazývanými jako β-laktamy. Molekuly           

β-laktamů atakují a acylují aktivní místa transpeptidáz, což vede k jejich  inaktivaci; 

proto jsou transpeptidázy označovány jako  peniciling-binding proteins,  neboli  PBPs. 

Významnou předností β–laktamových antibiotik je selektivita jejich účinku směřovaná 

k prokaryotním buňkám, které na rozdíl od eukaryotního hostitele obsahují 

peptidoglykan.  

Kromě β-laktamů,  inhibuje syntézu peptidoglykanu také vankomycin, který je 

považován za tzv. antibiotikum poslední volby. Ten se váže se na D-Ala4-D-Ala5     

N-acetylmuramové kyseliny, základní disacharidové podjednotky peptidoglykanu,  a 

tím zamezuje zpřístupnění substrátu pro působení transpeptidázy a tranglykosidázy 

(WILLIAMS 1996). Toto omezení přístupu substrátu vede k inhibici příčných 

propojení  peptidoglykanové sítě a k vytvoření buněčné stěny  citlivé na osmolýzu.  

 

Inhibice biosyntézy proteinů 
 

Proces proteosyntézy je cílem široké škály antibiotik. Nejběžnějšími, 

v lékařské praxi úspěšně užívanými jsou tetracykliny  a aminoglykozidy, které inhibují 

proteosyntézu  interakcemi se sekvencí 16S rRNA podjednotky 30S ribozomu. Dalším 

příkladem jsou antibiotika tzv. MLS rodiny : makrolidy-linkosamidy-streptogramin, 

které proteosyntézu inhibují vazbou na 23S rRNA ribozomální podjednotky 50S 

(ALEKSHUN a LEVY 2007).  
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Inhibice DNA a RNA biosyntézy 

Cílem antibiotik blokujících replikaci mohou být enzymy, které kontrolují 

nadšroubovicovité vinutí DNA. Typickým příkladem je topoizomeráza typu II –   

DNA gyráza (CHAMPOUX 2001), jejíž podjednotka A je cílem vazby novobiocinu, 

produkovaným streptomycetami a podjednotka B cílem kyseliny nalidixové. 

V přítomnosti chinolonových antibiotik, mezi které právě patří i kyselina nalidixová, 

není gyráza schopna obnovovat zlomy, které při své fyziologické funkci přechodně 

vytváří. To má za následek relaxaci molekuly DNA, která nemůže plnit svoji funkci 

(MAXWELL 1997).  

RNA polymeráza prokaryot přepisující genetickou informace z DNA na RNA, 

má podjednotkovou strukturu se stechiometrií α2ββ´ω.  Funkce RNA polymerázy je 

inhibována např. rifampicinem, izolovaným v roce 1957 z Nocardia mediterranei.  

Toto antibiotikum se váže na alosterické místo  β podjednotky (SPRATT 1994). 

Rifampicin je v první řadě používán na infekční onemocnění způsobené 

mykobakteriemi.  

Identický mechanizmus účinku jako rifampicin má i Sorangicin A, který byl 

izolován v roce 1985 z myxobakterie Sorangium cellulosum  (CAMPBELL et al. 

2005).  

Další látkou inhibující proteosyntézu je streptolydigin; izolovaný v roce  1955 

ze Streptomyces lydigus. Ten se stejně jako rifampicin váže na RNA polymerázu a 

inhibuje tak její katalytickou funkci. Na rozdíl od rifampicinu může však inhibovat 

aktivitu RNA polymerázy i v průběhu prodlužování řetězce nově syntetizované RNA 

(KYZER et al. 2005). 

 

Narušení integrity buněčné membrány 

Mezi látky biologického původu narušující integritu membrány bakterií patří 

tzv. antimikrobiální peptidy (AMPs). Kationtové peptidy, vzhledem ke svému 

celkovému pozitivnímu náboji účinně reagují s bakteriální membránou, která má za 

fyziologických okolností náboj negativní. Touto membránou pak pronikají 

prostřednictvím pórů (Permeability Transition Pore – PTP). Jiné AMPs plošně 

pokrývají cytoplazmatickou membránu bakterie a následně vedou k jejímu rozpuštění 
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(SHNEIDER et al. 2005). Řada antibiotik, jako např. nisin produkovaný bakteriemi   

B. subtilis, se váže na lipid II; membránově vázaný buněčný prekurzor, který je 

nezbytný pro syntézu buněčné stěny. Nisin využívá lipid II jako receptor a tím se 

výrazně zvyšuje jeho antimikrobiální účinek (BREUKINK et al. 2003).   

 

2.2 REZISTENCE K ANTIBIOTIKŮM 

Již s objevem prvních  antibiotik vznikla představa,  že infekční onemocnění 

budou antibiotiky zcela zvládnuta. Vysoká frekvence a zneužívaní antibiotik má však 

přirozeně za následek i zvýšenou rychlost vývoje rezistence bakterií. 

 Rezistence k antibiotikům může být buď vrozená (přirozená) nebo získaná. 

Příkladem vrozené rezistence je snížená permeabilita membrány pro prostupující 

antibiotika u Pseudomonas aeruginosa. Získaná rezistence může být způsobena 

chromozomální mutací, nebo získáním plazmidu či transpozonu, jež  nesou geny pro 

rezistenci (DAVIES 1994). Hlavními  mechanizmy  rezistence jsou snížený vstup 

daného antibiotika do buňky, jeho zvýšené vypuzení z buňky (eflux), enzymová 

inaktivace antibiotika či změna cílové struktury antibiotika.  

 

2.2.1 Efluxní pumpy 

Efluxní pumpy jsou seskupeny do  pěti rodin podle mechanizmu jejich 

působení a primární sekvenční homologie:  MFS (Major Facilitator Superfamily), 

RND (Rezistence Nodulation Division family), SMR (Small Multidrug Resistence 

family), MATE (Multidrug And Toxic coumpounds Extrusion) a ABC (ATP-Binding 

Cassette superfamily) (van BAMBEKE et al. 2000).  Každý člen prvních čtyř rodin  je 

sekundární transportér, který  k vyloučení antibiotika z  buňky využívá protonovou 

hnací sílu. Primární transportéry, tedy členové rodiny ABC, využívají energii 

uvolněnou z hydrolýzy daného antibiotika (POOLE  2000).  

Příkladem je efluxní pumpa RND rodiny, která obsahuje na vnitřní membráně 

protonový přenašeč, periplazmový membránově vázaný protein a výstupní kanál ve 

vnější membráně (NIKAIDO 1996).  
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2.2.2 Inaktivace antibiotika 

Hlavním mechanizmem rezistence u patogenních bakterií na přirozená 

antibiotika jako, jsou β-laktamy, aminoglykosidy či chloramfenikol, je enzymová 

inaktivace antibiotik.  Klasickým příkladem je hydrolýza čtyřčlenného β-laktamového 

kruhu u penicilinů  a cefalosporinů pomocí hydrolytických enzymů β-laktamáz 

(BUSH et al. 1995). Hydrolýza  má za následek vznik takových produktů, které 

nemohou  inhibovat své cílové molekuly, tedy PBPs.  

V kontrastu s β-laktamy, nemají aminoglykosidy hydrolyticky citlivé skupiny. 

Strategie enzymatické inaktivace u  aminoglykosid rezistentních bakterií je modifikace  

OH a NH2 skupiny aminoglykosidů. Existují tři typy aminoglykosidických 

modifikujících enzymů – aminoglykosid acetyltransferáza, aminoglykosid 

fosfotranferáza, aminoglysosid adenyltrnsferáza (KOTRA et al. 2000). 

Enzymová inaktivace antibiotik je nejběžnějším mechanizmem rezistence 

antibiotik. 

 

2.2.3 Změna cílového místa 

Enzymatická  modifikace cílového místa, která znemožňuje navázání látky 

antibiotické povahy,  je typickým mechanizmem rezistence k chemoterapeutikům, 

jako jsou sulfonamidy, trimetroprim a chinolony. (SPRATT 1994). Běžně je změna 

cílového místa závislá na expresi nových genů, nesených na plazmidu či transpozonu. 

Typickým příkladem je rezistence bakterií vůči erytromycinu (makrolidy), kdy je 

aminoskupina specifického zbytku adeninu A2058 v 23S rRNA mono-, či 

dimethylována Erm (erytromycin ribosome methylation) methyltransferázou. 

(SKINNER et al. 1983). Tato modifikace vede ke snížení afinity rRNA k antibiotiku, 

ale nezasahuje do biosyntézy proteinů.  

  

2.3  ANTIBIOITIKA Bacillus subtilis 

Druh Bacillus subtilis, modelový organizmus gram pozitivních bakterií tvořící 

endospory, je schopen produkovat okolo 25 antibiotik rozmanité struktury. Na 

produkci antibiotik se podílí v průměru 4 – 5 % genomu bakterie. Převládající skupinu 
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antibiotik produkovaných B. subtilis tvoří peptidy, které mají hydrofobní a cyklickou 

strukturu s neobvyklým složením jako jsou např. D – aminokyseliny (KATZ a 

DEMAIN  1977). Tato antibiotika mohou být tvořena dvěmi odlišnými 

biosyntetickými drahami. Jedním ze způsobů je ribozomální syntéza lineárních 

prekurzorů peptidů, které jsou následně post-translačně modifikovány. Druhý ze 

způsobů je neribozomální syntéza prostřednictvím rozsáhlých enzymových komplexů, 

tzv. neribozomálních peptidových syntetáz (NRPSs) (STEIN  2005).  

 

2.3.1  Ribozomálně syntetizovaná antibiotika 

Do skupiny ribozomálně syntetizovaných a posttranslačně upravených 

antibiotik B. subtilis jsou řazena lantibiotika (lantionin obsahující antibiotika). 

Lantibiotika jsou látky peptidového charakteru obsahující neobvyklé aminokyseliny 

s thioetherovou skupinou aminokyseliny lantionin (Lan) a metyllantionin (MeLan) a 

dehydratované aminokyselin jako jsou didehydroalanin (Dha) a didehydrobutyrin 

(Dhb) (IGRAM  1969). 

 Lantionovou formu získávají v průběhu posttranslační modifikace 

ribosomálně syntetizovaného peptidového prekurzoru, při které dochází k dehydrataci 

zbytku serinu a threoninu, a k následnému připojení sousední thiolové skupiny 

cysteinu (GUDER et al. 2000).   

 

Obr. 1 Primární struktura nisinu (PARADA et al. 2007) 
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Na základě strukturních a funkčních vlastností se obecně lantibioitka rozdělují 

na typ-A  a typ-B. Lantibiotika typu  A jsou lineární kationtové peptidy obsahující 21 

– 38 aminokyselinových zbytků. V cílových organizmech narušují integritu membrány 

tím, že vytvářejí póry (HANSEN 1993, BREUKINK a de KRUIJFF 1999). Zástupci 

této skupiny antimikrobiálních látek jsou nisin (Obr.1), subtilin a epidermin.  

Lantibiotika typu B jsou globulární peptidy, obsahující 19 aminokyselinových zbytků. 

Jejich mechanizmus účinku spočívá v narušení funkce enzymů podílejících se na 

biosyntéze buněčné stěny. Příkladem antibiotik typu B je merascidin nebo actagardin 

(HANSEN  1993).   

 

2.3.2  Neribozomálně syntetizované peptidy 

Neribozomální syntéza peptidových antibiotik je rozšířena mezi bakteriemi a 

houbami. Velké multienzymové komplexy označované jako NRPSs (neribosomální 

peptidické syntetázy), jsou tvořené modulově uspořádanými katalytickými doménami. 

NRPSs katalyzují všechny kroky v biosyntéze peptidů, tedy výběr a postupnou 

kondenzaci aminokyselinových zbytků (FINKING a MARAHIEL, 2004). Následné 

prodlužování cyklů v neribozomální biosyntéze peptidů vyžaduje spolupráci tří 

hlavních domén. Adenylační doména (550 AA zbytků) vybírá příslušné 

aminokyseliny a tvoří jejich adenylované enzymově stabilní formy.  Doména thiolová 

nebo doména nesoucí peptidyl je vybavená 4´-fosfopanteteinovou (PPan) prostetickou 

skupinou, která adenylovaný aminokyselinový substrát  přenáší  a modifikuje 

thioesterifikací za uvolnění AMP.  PPan kofaktor působí jako thiotemplát a jako 

výkyvné rameno transportující intermediáty mezi různými katalytickými centry. 

Peptidyl nesoucí protein je posttranslačně modifikován z neaktivní apoforfy do jeho 

aktivní holoformy pomocí specifické PPan transferázy (LAMBALOT et al. 1996). 

Vznik nových peptidových vazeb je katalyzován kondenzační doménou (450 AA 

zbytků). Ve většině případů je neribozomální biosyntéza peptidů ukončena uzavřením 

cyklu lineárního peptidového řetězce, jehož koncové  části jsou navzájem kovalentně 

vázány (KOHLI a WALSH 2003).   

Neribozomálně syntetizovaná  lipopeptidová antibiotika s kondenzovaným β-

hydroxyl nebo β-amino mastnou kyselinou jsou rozšířené u rodu B. subtilis. Rozdíly 

v délce a větvení řetězců mastných kyselin a různorodost přítomných aminokyselin  



 21 

vede k vytváření  pozoruhodných látek (KOWALL et al. 1998).  Do skupiny 

neribozomálně syntetizovaných antibiotických peptidů patří surfaktin, iturin či 

fengycin. 

Rodina iturinu zahrnuje blízce příbuzné cyklické lipoheptapeptidy 

mycosubtilin, ituriny a bacilomyciny. Tato peptidová antibiotika se prokazují silnou 

antifungální a hemolytickou aktivitou, s pouze  omezenými antibakteriálními účinky 

(THIMON et al. 1995). 

Fengycin (plipastatin) se vyznačuje specifickým účinkem proti vláknitým 

houbám (VANITTANAKOM et al. 1986).  

Z výše uvedených látek je největší pozornost věnována surfaktinu, který kromě 

mimořádné povrchové aktivity vyniká i širokou řadou biologických aktivit. Svědčí o 

tom i následující část literárního přehledu.  
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3.  SURFAKTIN 

Surfaktanty jsou látky, které interagují s povrchy a mění jejich vlastnosti. 

Mikroorganismy, které mají vysoký poměr povrchu k objemu produkují řadu 

povrchově aktivních látek nazývaných biosurfaktanty.  Tyto látky mají oproti jejich 

chemicky syntetizovaným variantám výhodu biologické odbouratelnosti, nižší toxicity 

a účinku i za extrémních teplot a pH (CAMEOTRA a MAKKAR  1998).  

Biosurfkaktanty jsou látky rozmanité struktury a chemického složení. 

Z chemického hlediska to mohou být  glykolipidy, lipopeptidy, fosfolipidy, mastné 

kyseliny, neutrální lipidy nebo různé polymerní sloučeniny (ROSENBERG a RON 

1999). Amfipatická povaha těchto látek je dána tím, že obsahují  hydrofilní (polární) i 

hydrofobní (nepolární) skupiny. Hydrofilní část může být  tvořena sacharidem, 

aminokyselinou, cyklickým peptidem, fosfátem, karboxylovou kyselinou nebo 

alkoholem.  Většinou má tato polární část biosurfaktantů  aniontový nebo neutrální 

charakter. Pouze některé biosurfaktanty obsahující aminoskupiny jsou kationty. 

Základem nepolární části molekuly mohou být mastné kyseliny nebo uhlovodíkové 

řetězce (MULLIGAN 2005). 

Charakteristickou vlastností biosurfaktantů je schopnost zvyšování 

rozpustnosti určitých látek a snižování povrchového napětí.  Mírou schopnosti 

snižování povrchového napětí je množství volné povrchové energie vztažené na 

jednotku plochy (N.m-1) nutné pro přenos jedné molekuly z okolního prostředí na 

povrch (ROSEN 1978). Přítomnost surfaktantů potřebné množství této energie snižuje. 

Další důležitou vlastností biosurfaktantů je nízká kritická micelární 

koncentrace  - CMC (Critical Micelle Concentration).  Kritická micelární koncentrace 

je definována jako minimální koncentrace nutná k započetí tvorby micel (BECHER 

1965), tzn. že CMC vyjadřuje maximální koncentraci monomerů surfaktantu ve 

vodném prostředí. Surfaktant se do určité kritické koncentrace (hodnota CMC) 

vyskytuje v podobě monomerů, ale nad tuto hranici jeho amfifilní molekuly začínají 

asociovat do supramolekulárních struktur jako jsou micely, dvojvrstvy a váčky. CMC 

je ovlivňována podmínkami prostředí jako je pH, teplota a iontová síla.  
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3.1 STRUKTURA A VLASTNOSTI SURFAKTINU 

Surfaktin je cyklický lipopeptid syntetizovaný řadou kmenů B. subtilis během 

stacionární fáze růstu.  Poprvé byl popsán v roce 1968 jako biologicky aktivní látka 

přítomná v kultivačním médiu B. subtilis. (ARIMA et al. 1968). Je nejlépe 

prostudovaným zástupcem povrchově aktivních látek a nejsilnějším biosurfaktantem 

vůbec - snižuje povrchové napětí vody ze 72 na 27 mN.m-1 
 

již při 0,005% 

koncentraci. Kritická micelární koncentrace surfaktinu je 7,5 μM, což je hodnota asi o 

dva řády nižší než u většiny ostatních povrchově aktivních látek. Surfaktin vytváří 

micely tyčinkovitého tvaru s agregačním číslem ~ 170 (HEERKLOTZ a SEELIG 

2001).  

 Molekula surfaktinu je amfipatická látka tvořená cyklickým heptapeptidem 

(L-asparagin, L-leucin, glycin, L-leucin, L-valin, D-leucin, D-leucin) s chirální 

sekvencí LLDLLDL, na který je navázán řetězec  β-hydroxy mastné kyseliny 

obsahující 12 – 16 atomů uhlíku (Obr. 2)  V pozici 1 a 5  tvoří aminokyselinové 

zbytky minoritní hydrofilní doménu nesoucí dva negativní náboje. Hydrofóbní 

aminokyselinové zbytky se nacházejí v pozici 2, 3, 4, 6 a 7. Izoláty surfaktinu 

jednotlivých bakteriálních kmenů obsahují vždy několik peptidických variant 

(BONMATIN et al. 2003) s různou délkou alifatického řetězce mastné kyseliny (HUE 

et al. 2001) tzn. že izolát surfaktinu je vždy směsí různých izoforem. 

 

 

Obr. 2 Struktura surfaktinu  
Šedé pole označuje místo vzniku makrolaktonu, n = 12 – 16 (MULLIGAN 2005, SIEBER a 
MARAHIEL 2003).  
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Uspořádání surfaktinu ve vodném prostředí do značné míry ovlivňuje jeho 

fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti. Surfaktin vytváří stabilní  β-list podobající 

se jezdeckému sedlu, tato prostorová topologie je zřejmě zodpovědná za povrchovou 

aktivitu této látky. 

Trojrozměrná struktura surfaktinu (Obr. 3) byla popsána technikami H NMR 

(BONMATIN et al. 1995). Minoritní polární doména je tvořena postranními řetězci 

Glu – 1 a Asp-5 po stranách obklopenými aminokyselinovými zbytky 2 a 6. 

Protilehlou majoritní doménu naopak tvoří zbytek 4  s připojením lipidického řetězce 

(TSAN et al. 2007).  Surfaktin má silnou tendenci samouspořádávání do micel, které 

tvoří agregáty vyššího řádu. Pod hranicí CMC se lipidický řetězec  účastní 

hydrofóbních interakcí, které vedou k tvorbě supramolekulárních struktur jako jsou 

lipidové micely nebo oligomery (PEYPOUX  1999). 

 

 

 

Obr. 3 Trojrozměrná struktura peptidické části surfaktinu  
Aminokyselinové zbytky jsou očíslovány číslicemi 1 – 7. Světle šedá - hydrofóbní zbytky 2, 
3, 4, 6 a 7 a připojení lipidického řetězce. Tmavě šedá a černá – acidické zbytky 1 a 5 
(PEYPOUX et al. 1999).  

 

 



 25 

3.2 INTERAKCE SURFAKTINU S MEMBRÁNOU 

Surfaktin díky své amfipatické povaze destabilizuje membránu a narušuje její 

integritu (BERNHEIMER a AVIGAD 1970). Hypotetický mechanizmus interakce 

surfaktinu s membránou je komplexní proces zahrnující inserci lipidové dvojvrstvy, 

vyvazování mono a divalentních kationtů, modifikaci membránové permeability nebo 

solubilizaci membrány. Surfaktin penetruje do membrány pomocí hydrofobních 

interakcí, čímž ovlivňuje jak uspořádání uhlíkatých řetězců, tak fosfolipidů 

membránové dvojvrstvy. Po této primární kolizi peptidický cyklus projde konformační 

změnou, která dále usnadní jeho interakci s membránou (MAGET-DANA a PTAK  

1995).  In vitro způsobuje inkorporace surfaktinu do membrány silnou dehydrataci 

fosfolpidových polárních hlav, která výrazně narušuje stabilitu dvojvrstvy. Surfaktin 

také silně interaguje s mastnými kyselinami fosfolipidů a tím narušuje bariérové 

vlastnosti membrány. Pro destabilizaci a permeabilizaci membrány je nutná 

přítomnost shluků,  minimálně dimerů surfaktinu (CARRILLO et al. 2003). Tyto 

strukturální fluktuace mohou být vysvětlením primárního účinku surfaktinu jako 

antibiotika i celé řady jeho biologických vlastností.  

Míra narušení fosfolipidové dvojvrstvy závisí jak na koncentraci surfaktinu, 

tak i složení cílové membrány. V modelové membráně tvořené 

dimyristoylfosfatidylcholinem (DMPC) lze dezintegraci popsat ve třech krocích. Při 

nízkých koncentracích surfaktinu (do 40 mmol/l) surfaktin penetruje do vnějšího listu 

membrány kde je mísitelný s fosfolipidy a tvoří směsné micely (SHEN et al.  2010).  

Po dosažení kritické hranice  (100 mmol/l) tvoří surfaktin domény segregované ve 

fosfolipidové dvojvrtsvě, která je postupně fragmentována.  Při koncentraci surfaktinu 

vyšší než 100 mmol/l byly pozorovány micely o průměru 6,5 nm (KELL et al. 2007, 

BOETTCHER et al. 2010, LIU et al. 2010, SHEN et al. 2010a). 

Interakce surfaktinu s membránou popisuje také parametr Rb, který vyjadřuje 

molární poměr membránově vázaného surfaktinu a koncentrace lipidů. Zvýšená 

propustnost membrány byla pozorována při 2 µM koncentraci a Rb ≈ 0,05. Při vyšších 

koncentracích Rb ≈ 0,15 se začínají v membráně tvořit shluky surfaktinu. Lyze 

membrány a její solubilizace na micely začíná při Rb ≈ 0,22 (HEERKLOTZ  a 

SEELIG 2007). 
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Penetraci surfaktinu do membrány výrazně ovlivňuje její lipidové složení. Roli 

hrají jak polární hlavy fosfolipidů, tak řetězce mastných kyselin. Mastné kyseliny 

s kratšími řetězci, které mají délku podobnou uhlíkovému řetězci surfaktinu s ním 

interagují lépe, než mastné kyseliny s delším řetězcem Mísitelnost surfaktinu 

s fosfolipidy se snižuje v závislosti na složení polárních hlav fosfolipidů směrem od 

fosfatidylcholine > fosfatidyletanolamin > fosfatidylserin (BOUFFIOUX et al. 2007).  

Fosfatidyletanolamin díky svému kónickému tvaru, který komplementuje obrácený 

kónus surfatkinu podporuje stabilizaci surfatkinu v membráně (GRAU et al. 1999).  

Při interakci s fosfatidylserinem snižuje velký peptidový cyklus surfaktinu 

elektrostatické odpuzování mezi negativně nabitými hlavičkami fosfatidylserinu a 

vede tak k jeho stabilizaci se surfaktinem (BOUFFIOUX et al. 2007).  

Penetrace membrány surfaktinem je usnadňována v přítomnosti kationtů 

(MAGET-DANA a PTAK 1997).  Oba acidické zbytky Glu a Asp váží ionty Ca2+, což 

ovlivňuje konformaci surfaktinu a jeho interakci s membránou (GRAU et al. 1999, 

MAGET-DANA a PTAK  1992).  

Surfaktin má také schopnost vázat a přenášet jedno- a s vyšší účinností 

dvojmocné kationty přes organickou bariéru (THIMON et al. 1993). Jak je zřejmé z 

Obr. 2, acidické skupiny (1 a 5) tvoří jakési kleště, do kterých se dvojmocný kationt 

může velmi snadno uchytit. Selektivní afinita pro dvojmocné kationty je dána tím, že 

způsobují úplnou neutralizaci kyselých zbytků a monovalentní kationty jako je Na+  
a 

K+  pouze neutralizaci částečnou (MAGET-DANA a PTAK 1992). Fyziologickým 

následkem vychytávání dvojmocných kationtů je také inhibice aktivity cAMP 

fosfodiesterázy (HOSONO a SUZUKI 1983). 

 

3.3 SYNTÉZA SURFAKTINU 

 Syntéza surfaktinu se uskutečňuje stejně jako u jiných peptidových 

sekundárních metabolitů bakterií (gramicidin S, tyrocidin) neribozomální cestou, tedy 

bez účasti  nukleové kyseliny pomocí velkých multienzymových komplexů 

podobných syntetázám mastných kyselin (LIPMAN et al. 1971), jež  byly později 

pojmenovány jako neribozomální peptidické syntetázy (Non-Ribosomal Peptide 

Synthetases, NRPSs) (WALSH 2003). Pro tyto multienzymové komplexy katalyzující 

postupnou kondenzaci peptidu je typické, že se jejich substráty neomezují pouze na 20 
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základních aminokyselin, ale jsou schopné inkorporovat a postsynteticky modifikovat 

mnoho dalších stavebních jednotek. Časté jsou také postsyntetické modifikace jako 

oxidace či glykozylace prostřednictvím enzymů asociovaných s NRPS (SIEBER A 

MARAHIEL 2003).  

 

3.3.1 Surfaktin syntetáza  

Surfaktin syntetáza byla poprvé popsána a v  práci KLUGE et al. (1988), jako 

komplex tvořený multienzymatickými thiotempláty. Syntetáza surfaktinu je 

cytoplazmatický supramolekulární komplex skládající se ze čtyř proteinových  

podjednotek. SrfA (E1A, 402 kDa), SrfB (E1B, 401 kDa) a SrfC (E2, 144 kDa) jsou 

enzymy společně tvořící sedm modulů, které zahrnují celkem 24 katalytických domén. 

Čtvrtým  proteinem komplexu je SrfD (E3, 40 kDa). Každý z modulů je zodpovědný 

za specifickou inkorporaci jednoho určitého substrátu do rostoucího heptapeptidového 

řetězce (PEYPOUX et al. 1999). 

Schéma biosyntézy je založeno na konceptu mnohonásobného nosiče 

představovaného 4´-fosfopantetheinovým kofaktorem (phosphopantethein, ppan), 

který funguje jako výkyvné rameno sloužící jako akceptor rostoucího peptidického 

řetězce a donor peptidu pro další aminokyselinu vázanou v templátové sekvenci 

thiolesterovou vazbou. Sedm aminokyselin tvořících heptapeptid je aktivováno ATP-

dependentní adenylací a poté jsou kovalentně připojeny karboxylthioesterovou vazbou 

k jednotlivým enzymatickým modulům (NAKANO a ZUBER 1990, VATER et al. 

1997).  

Prvním krokem biosyntézy je rozpoznání a aktivace substrátu adenylační 

doménou (doména A, asi 550 aminokyselin) (CONTI et al. 1997). V dalším kroku je 

aminoacyladenylátový intermediát přenesen na volnou thiolovou skupinu 

fosfopantetheinového (ppan) kofaktoru, který je připoután k thiolové doméně (doména 

T neboli peptidyl carrier protein, asi 80 aminokyselin) (WEBER et al. 2000).  

Kondenzační doména (doména C, cca. 450 aminokyselin), která leží mezi 

doménami A a T dvou přilehlých modulů  katalyzuje vznik peptidické vazby mezi 

dvěma sousedními substráty (KEATING et al. 2002). Doména C katalyzuje 

nukleofilní atak aminokyseliny na po proudu ležící doméně T na volnou α-amino 
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skupinu intermediátu navázaného na doméně T předešlého modulu (BELSHAW et al. 

1999).  

V počáteční kroku syntézy surfaktinu, kdy je na první aminokyselinu v řadě 

(glutamát) již připojen řetězec mastné kyseliny aktivované do formy koenzymu A, se 

účastní  nízkomolekulární protein SrfD. Tento protein přenáší  β-hydroxy mastnou 

kyselinu ke startovací aminokyselině biosyntézy, aktivované L-Glu, na podjednotce 

SrfA (STELLE et al. 2004).  

Elongaci iniciačního produktu zajišťují za součinnosti série štěpení 

thioesterových vazeb a transpeptidázových reakcí podjednotky SrfA a SrfB. 

Kondenzaci sedmého aminokyselinového zbytku (leucin) a uvolnění vzniklého 

lipoheptapeptidu z proteinového komplexu katalyzuje podjednotka SrfC (PEYPOUX 

et al. 1999).  Hotový lipopeptid se uvolňuje  buď hydrolýzou za vzniku lineární formy, 

nebo stereospecifickou cyklizací za vzniku makrolaktonu (BRUNER et al. 2002, 

TSENG et al. 2002).  

Komplex surfaktin syntetázy obsahuje navíc další epimerizační doménu E (asi 

450 aminokyselin), která katalyzuje racemizaci aminokyselin navázaných na doménu 

T. Následující doména C inkorporuje do rostoucího peptidového řetězce pouze D-

izomery (LINNE a MARAHIEL 2000). V rámci surfaktin syntetázy se nacházejí dvě 

epimerizační domény (v modulech 3 a 6) a jsou zodpovědné za racemizaci L-Leu. 

Kombinace L a D aminokyselin je nositelem unikátní konformace, která je důležitá 

pro specifickou interakci surfaktinu s buněčnými cíli.  

 

3.3.2 Geny biosyntézy surfaktinu 

 Komplex surfaktin syntetázy je kódován inducibilním operonem srfA (25 kb), 

který obsahuje čtyři modulární čtecí rámce ORF1 (srfA-A), ORF2 (srfA-B), ORF3 

(srfA-C) a ORF4 (srfA-D) kódující čtyři proteiny enzymatického komplexu 

(HAMOEN et al. 1994). Na konci genu srfA-C leží oblast kódující thioesterázu, která 

je homologní s typem I thioesteráz mastných kyselin. Další thioesteráza kódovaná 

genem srfA-D nese větší sekvenční homologii s thioesterázami typu II vyskytujícími 

se v savčích buňkách. Tento inducibilní operon je také zodpovědný za sporulaci a 

vznik kompetence. 
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Esenciálním genem pro produkci surfaktinu, který leží 4 kb po proudu od srfA 

operonu je sfp (NAKANO et al. 1992). Kódovaný enzym patří do nadrodiny 4´-

fosfopantetheinas (fosfopantethein transferáza, ppan), které mají funkci primerů 

neribosomálně syntetizovaných peptidů. Sfp dále konvertuje inaktivní apoformu 

surfaktin syntetázy do aktivní holoformy (LAMBALOT et al. 1996). Vedle funkce v 

biosyntéze surfaktinu má Sfp také regulační funkci – snižuje transkripci operonu srfA 

(WALSH et al. 1997). Nadprodukce Sfp vede k represi srfA transkripce a redukci 

produkce surfaktinu (NAKANO et al. 1992).  

Exprese operonu srfA je indukována na konci exponenciální fáze růstu a je 

řízena globálními regulačními mechanizmy ComP-ComA a Spo0A-AbrB, které 

vnímají a reagují na nutriční stres a ovlivňují expresi řady genů. Mutace v genu comA 

blokuje nejen vznik kompetence, ale také činí sfp+ buňky surfaktin negativními 

(NAKANO a ZUBER 1989).  

Rezistence k surfaktinu se u produkčního kmene účastní gen yerP, který je 

řazen do rodiny multidrogových efluxních pump u grampozitivních bakterií, tzv. RND 

(Resistance, Nodulation and Cell Division, RND). Surfaktin je však produkován i v 

yerP deficientních buňkách, které přežívají až koncentrace 10 000 μg/ml (TSUGE et 

al. 2001). Tento fakt ukazuje, že musí existovat ještě jiný mechanizmus pro eflux 

surfaktinu z buňky a jiný způsob ochrany buňky před vlastním produktem.  

 

3.4 FYZIOLOGICKÁ ÚLOHA SURFAKTINU 

B. subtilis začíná syntetizovat sekundární metabolit surfaktin s nástupem do 

stacionární fáze, kdy se začínají aktivovat i jiné hladověním indukované buněčné 

aktivity, jako je sporulace, vznik stavu kompetence a produkce extracelulárních 

degradativních enzymů. Je proto velmi pravděpodobné, že syntéza surfaktinu je pro 

produkční kmen výhodná (STEIN  2005).  

Lipopetidy, jakým je i surfaktin patří k nejčastěji produkovaným typům 

antibiotik u B. subtilis. Tyto látky mohou zvyšovat dostupnost a využitelnost 

hydrofóbních ve vodě nerozpustných zdrojů uhlíku a mohou mít vliv i na adhezi 

bakterií na různé povrchy. Hrají také roli v pohybu bakterií (tzv. gliding – klouzavý 

pohyb a swarming motility - rojení) a v mezibuněčných interakcích (ROSENBERG a 
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RON 1999). Surfaktin je zapotřebí k vztyčování plodonosných tělísek na povrchu 

kolonií B. subtilis, kde dochází k vývoji spor.  (BRANDA et al. 2001). Na druhé 

straně inhibuje surfaktin vývoj vzdušného mycelia a spor Streptomyces coelicolor 

(STRAIGHT et al.  2006).  

Surfaktin se také uplatňuje při vytváření biofilmů. Biofilmy jsou vysoce 

strukturované mikrobiální komunity, které adherují na povrchy. Vytváří je většina 

bakterií v přirozených i patogenních ekosystémech (STANLEY a LAZAZZERA 

2004). Pohyblivost buněk v rámci kolonií, rojení, je přísně podmíněno produkcí 

surfaktinu, který snižuje povrchové napětí a umožňuje tak migraci kolonie. Je tomu 

tak i u B. subtilis (KINSINGER et al. 2005). Laboratorní kmeny, jako je B. subtilis 

168, který surfaktin neprodukuje, také nevykazuje na agaru swarming motilitu. 

Regulace produkce surfaktinu a udržování jeho optimální hladiny hraje tedy u tohoto 

typu pohybu bakterií důležitou roli (PATRICK a KEARNS  2009).  

Jedinci B. subtilis vykazují v koloniích sofistikované sociální chování, pro 

které je důležitá mezibuněčná komunikace zajišťovaná rozpoznáváním a odpovědí na 

přítomnost malých molekul, které tito jedinci v populaci sami vytvářejí – tj. quorum 

sensing. Bylo popsáno, že surfaktin působí jako signální molekula v rámci quorum 

sensing a spouští diferenciaci buněk.  Přítomnost surfaktinu způsobuje tok draslíku 

ven z buňky, což vede k aktivaci kinázy KinC, která ovlivňuje expresi genu syntézy 

extracelulární matrix. Tento způsob představuje doposud nepopsaný mechanizmus 

quorum sensing a svědčí o tom, že bakterie vykazují chování mnohobuněčných 

organismů (LOPEZ et al,  2009a, 2009b). 

 

3.5 POTENCIONÁLNÍ KOMERNČNÍ VYUŽITÍ 

3.5.1 Využití surfaktinu v lékařství 

Biosurfakanty mají celou řadu možností využití a to zejména v biomedicíně. 

V současnosti, kdy neustále stoupá rezistence na různá léčiva nebo je způsob terapie 

úplně neznámý, roste také potřeba alternativních způsobů léčby. Právě lipopeptidy, 

jakými je i surfaktin, který působí na integritu membrány se stávají středem pozornosti 

moderní medicíny. Předpokládá se, že tato skupina látek by například mohla 

představovat další generaci antibiotik (GOLDBERG  2001). 
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Surfaktin vykazuje celou řadu biologických aktivit. Kromě svých fungicidních a 

antibakteriálních účinků působí také jako inhibitor vzniku fibrinové zátky, vykazuje 

protivirové a protinádorové účinky. Surfaktin účinkuje také proti mykoplazmám. 

Všechny tyto poznatky shrnuje recentní přehledný článek (SEYDLOVÁ a  

SVOBODOVÁ  2008).  

V nedávné době byla popsána inhibiční aktivita surfaktinu proti 

multirezistentním bakteriím jako je Proteus vulgaris, Alcaligenes faecalis, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli a methicilin-rezistentní Staphylococcus 

aeureus (FERNANDES et al, 2007, DAS et al.  2008).  

Surfaktin rovněž inhibuje účinek lipopolysacharidu (LPS) na eukaryotní buňky. 

Látky, které inaktivují účinek LPS, jsou využitelné jako nová protizánětlivá agens 

(TAKAHASHI et al. 2006). 

Swarming motilita a vznik biofilmů jsou klíčovými schopnostmi bakterií pro 

kolonizaci různých povrchů a představují tak současně významné nebezpečí vzniku a 

přenosu nozokomiálních nákaz. Surfaktin snižuje množství biofilmu tvořeného 

bakterií Salmonella typhimurium, Salmonella enterica, Eschericha coli a Proteus 

mirabilis na polyvinylchloridu stejně jako na vinylových uretrálních katetrech 

(MIRELES et al. 2001). S ohledem na velký význam oportunních infekcí 

způsobovaných druhy rodu Salmonella jsou tyto poznatky slibné pro praktické 

aplikace (RODRIGUES et al, 2006). 

Významná je i protinádorová aktivita surfaktinu, která byla popsaná na 

buněčných liniích  rakoviny tlustého střeva (KIM et al. 2007) a rakoviny prsu (CAO et 

al. 2010). V obou případech surfaktin indukoval apoptózu nádorových buněk, což 

představuje perspektivní strategii v prevenci a léčbě rakoviny. 

Velký příslib využití surfaktinu  byl nedávno publikován i v oblasti 

antiparazitik. Surfaktin je schopen hubit larvální stadia a kukly komárů rodu 

Anopheles, Culex a Aedes (GEETHA et al. 2010) a in vitro působí také jako inhibitor 

růstu Plasmodium falciparum uvnitř erytrocytů (CHAKRABARTY  et al. 2008).  
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3.5.2 Využití surfaktinu v průmyslu 

Průmysl surfaktantů je v posledních letech na velikém vzestupu. Zájem se 

začíná směřovat k biosurfaktantům, a to díky široké škále jejich biologických aktivit, 

biodegradabilitě, nízké toxicitě oproti chemickým variantám a účinnosti i za 

extrémních teplot a pH (CAMEOTRA a MAKKAR  1998). Surfaktanty jsou 

využívány jako adheziva, flokulační, smáčecí a pěnící agens, penetrační činidla, ale i 

v potravinářském průmyslu jako látky prodlužující trvanlivost (NITSCHKE a COSTA  

2009). 

Surfaktin nachází své uplatnění také v oblasti ochrany životního prostředí. Byla 

prokázána jeho schopnost zvyšovat biodegradabilitu pesticidu endosulfanu 

(AWASHTI et al.  1999) a napomáhat rozpouštění alifatických a aromatických 

uhlovodíků, které tak zpřístupňuje pro snadnější biologickou degradaci (MORAN et 

al. 2000, OLIVERA et al. 2000). Surfaktin lze také díky jeho schopnosti vázat kovy 

použít pro odstranění těžkých kovů z kontaminované půdy, sedimentů i vody 

(MULLIGAN et al. 1999). Surfaktin může působit i jako přirozený fungicid a 

prostředek na ochranu rostlin. Kolonizace rostlinných kořenů bakterií B. subtilis 

produkující surfaktin rostlinu chrání proti infekci patogenní bakterií Pseudomonas 

syringae (BAIS et al. 2004).  
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4. CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA 

Cytoplazmatická membrána je nepostradatelnou  součástí všech buněk.  

Vytváří tenkou semipermeabilní bariéru na povrchu bakteriální cytoplazmy, zajišťující 

stálost vnitřního prostředí buňky.  

Původně byla cytoplazmatická membrána popisována jako statická dvojvrstva 

fosfolipidů ležící mezi dvěma vrstvami  proteinů (DANIELI a DAVSON 1935, 

ROBERTSON 1959). Tento model membrány překonal objev laterárního pohybu 

bílkovin v oblasti lipidové matrix, jenž  vedl k popisu membrány jako tekuté 

dvojvrstvy fosfolipidů s navázanými proteiny, označovaný jako model tekuté mozaiky 

(SINGER a NICOLSON  1972). Molekuly proteinů se nacházejí buď na povrchu 

membrány,  vázány slabými  elektrostatickými silami (periferní proteiny), nebo jsou 

do fosfolipidové dvojvrstvy vnořeny za účasti hydrofobní interakcí (integrální 

proteiny).  

Kromě molekul lipidů volně se pohybujících  v rovině membrány se 

v membráně vyskytují i lipidy, které jsou v těsném kontaktu s membránovými 

bílkovinami a jejich pohyb je omezen (SANDERMANN 1978).  

Fosfolipidy nevytváří v membráně jen základní uspořádání lamelární 

dvojvrstvy, ale i nelamelární minoritní fáze. V oblastech s vysokou koncetrací 

specifických lipidů (PE, PC, CL z přítomnosti dvojmocných kationtů), může 

membránová dvojvrstva lokálně přecházet v hexagonální fáze či struktury 

invertovaných micel, tj. struktury uplatňující se v transportu látek přes membránu a 

v membránové fůzi s jednovrstevnými váčky (NOORDAM et al. 1981).  

V  membráně se molekuly lipidů nevyskytují nahodile, ale seskupují se do 

malých oblastí v závislosti na svých chemických či termodynamických vlastnostech. 

Tyto oblasti tzv. domény vytvářejí strukturně rozmanité  prostředí pro přítomné 

molekuly bílkovin  (CARTER a HAKOMORI 1981). 
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4.1 CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA BAKTERIÍ 

Stavba bakteriální cytoplazmatické membrány se zásadně neliší od jiných 

biologických membrán. V buňce zajišťuje  veškeré membránově vázané funkce, neboť 

je to u bakterií jediná struktura svého druhu. Odděluje buňku od vnějšího prostředí a 

zajišťuje komunikaci s ním, dochází na ní k tvorbě protonového gradientu, syntéze PL 

a části buněčné stěny. Na membránu je navázáno 30% bakteriálních ribozomů, jež 

zprostředkovávají syntézu proteinů určených pro membránu, nebo  exportovaných ven 

z membrány.  

Podmínkou správného fungování je určitý stupeň její tekutosti, který je 

ovlivňován charakterem membránových lipidů (DOWHAN 1997). Fluidita a 

permeabilita membrány jsou hlavními životními parametry pro udržení buněčné 

homeostáze a efektivního membránového transportu. Destabilizaci membránové 

struktury v důsledku environméntálního stresu čelí bakterie změnou složení svých 

membrán (van den BOOM a CRONAN 1989).  

 

4.1.1 Chemické složení cytoplazmatické membrány 

Lipidy, které jsou vedle proteinů základním stavebním prvkem membrány hrají 

důležitou roli v celé řadě procesů bakteriální buňky, zejména pak mají funkci bariéry. 

 Majoritní část lipidové složky cytoplazmatické membrány tvoří fosfolipidy, 

což jsou deriváty fosfatidové kyseliny (PA). Jsou v buňce zastoupeny v různém 

množství, které je závislé na bakteriálním druhu, jeho růstové fázi a vnějších faktorech 

(ROCK  et al. 1996). Fosfolipidy jsou fosfátové diestery glycerolu (fosfoglyceridy), 

jejichž základ (Obr. 4) tvoří molekula sn-glycerol-3-P esterifikována v  pozici 1 a 2 

mastnou kyselinou a v pozici 3 zbytkem kyseliny fosforečné. V první pozici sn-

glycerol-3-P se obvykle vyskytují nasycené mastné kyseliny, zatímco druhá je 

nejčastěji obsazena nenasycenými mastnými kyselinami. (CRONAN a VAGELOS 

1972). Na fosfátovou skupinu  je estericky navázána polární funkční skupina, která 

udává fosfolipidům jejich amfipatický charakter. Podle příslušné funkční skupiny 

navázané na glycerol se fosfolipidy dělí do charakteristických skupin: glycerol – 

fosfatidylglycerol (PG), serin – fosfatidylserin (PS), etanolamin – fosfatidyletanoamin 
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(PE), fosfatidylglycerol - kardiolipin CL,  inositol – fosfatidylinostitol (PI), cholin  - 

fosfatidylcholin (PC).  

 

Obr. 4 Obecný vzorec fosfolipidů 
Fosfatidová kyselina - šipka značí místo, kam se váže polární hlavička lipidu 
(SOHLENKAMP et al. 2003).  

 
 

Zastoupení fosfolipidů se může v závislosti na druhu bakterie, růstové fázi či 

vnějších faktorech lišit. (ROCK  et al. 1996). U bakterií  E. coli  a B. subtilis jsou 

v hojné míře zastoupeny PG, PE,CL. Menší míru zastoupení mají  PS, PA a lysylPG. 

 

4.1.1.1 Mastné kyseliny bakteriálních fosfolipidů 

Mastné kyseliny jsou nepostradatelnou složkou fosfolipidů, která tvoří  

nepolární část molekuly. Přítomností polární skupiny na opačném konci sn-glycerol-P 

získává molekula fosfolipidu amfipatický charakter.  

V membráně B. subtilis se nejčastěji nacházejí  větvené mastné kyseliny, které 

se podle pozice methylové skupiny substituující vodík vázaný na uhlíkovém atomu 

alifatického řetězce  dělí na iso sérii (CH3 skupina je navázána na předposledním 

uhlíku) a anteiso sérii (CH3 skupina je navázána na jiném než předposledním 

uhlíkovém atomu). Nejhojněji jsou zastoupeny anteiso 15:0 a iso 17:0. Mastné 

kyseliny s větvenými řetězci hrají důležitou roli v udržení vhodného fyzikálního stavu 

membrány a na  uspořádanost membrány mají podobný vliv jako nenasycené a 

cyklické mastné kyseliny (KLEIN  1999). 

Složení mastných kyselin se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou 

podmínky kultivace či fáze růstu. Za vyšších teplot vzrůstá podíl nasycených 
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mastných kyselin s přímými dlouhými řetězci a vysokým bodem taní. Při nižších 

teplotách naopak přibývají nenasycené větvené mastné kyseliny, tedy mastné kyseliny 

s nízkým bodem tání. (SVOBODOVÁ et al. 1988, de MENDOZA et al. 1993). 

 

4.1.2 Fyzikální vlastnosti membrány 

Fosfolipidy mají díky své amftipatické povaze snahu zaujímat ve vodném 

prostředí termodynamicky nejvýhodnější uspořádaní, tedy dvojvrstvy  a micely. 

V lamelární dvojvrstvě, která je základní strukturou membrány, jsou molekuly 

fosfolipidů orientovány většinou do polohy kolmé k rovině membrány.  

Membrána tvořená dvojvrstvou fosfolipidů se ve vodném prostředí vyskytuje 

ve dvou základních fázích: v pevné fázi, tzv. fázi gel, kdy jsou molekuly fosfolipidů 

vysoce uspořádané a vykonávají kmitavý pohyb, ale latelární pohyb je omezen a 

v tekuté fázi, tzv. fázi tekutý krystal, ve které jsou fosfolipidy jsou méně uspořádané a 

vykonávají kmitavý a rychlý laterální pohyb. Pro plnění funkcí je nutné, aby se 

membrána vyskytovala ve fázi tekutý krystal.  Membrána nacházející se ve fázi gel má 

silně sníženou mechanickou odolnost a ztrácí funkci permeability membrány a 

integritu (STEIN  1972). 

Výrazným faktorem ovlivňujícím  stav lipidové dvojvrstvy je teplota.               

V kritické teplotě označované Tt 
(teplota tranzice) procházejí fosfolipidy reverzibilně 

endotermním fázovým přechodem ze stavu pevného do stavu tekutého krystalu. Na 

molekulární úrovni je fázový přechod vysvětlován kooperativní změnou konformace 

alifatických řetězců mastných kyselin při teplotě Tt. Podstatou této změny je rotační 

izomerizace alifatických řetězců kolem jednoduchých C-C vazeb (SEELING a 

NIEBERGER 1974). 

V energeticky nejchudší konformaci označované jako trans leží tři za sebou 

jdoucí atomy uhlíku v jedné rovině. Rotací třetího atomu kolem osy, kterou tvoří 

předcházející C-C vazba v rozmezí  +60°, resp. -60° může trans konformace přecházet 

v konformaci gauche+, resp. gauche-. Pod teplotou fázového přechodu se řetězce 

mastných kyselin nacházejí převážně v konformaci trans (fáze gelu), zaujímají tak 

minimální prostor a veškeré pohyby jsou v této rigidní struktuře omezeny. Zvýšení 

teploty nad Tt 
způsobí kooperativní rotaci trans-gauche, která je doprovázena 
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zkrácením řetězců a pohybovým uvolněním celé struktury (fáze tekutého krystalu). Za 

teploty Tt 
obě fáze koexistují v rovnováze (RAUDINO a SARPIETRO 2001). Teplota 

fázového přechodu  je vyšší u lipidů, které obsahují rigidní nasycené mastné kyseliny,  

je vyšší také u isomerů v konformaci trans než cis (CRONAN 2002) a je také úměrná 

délce řetězce mastné kyseliny (čím delší řetězec, tím vyšší teplota fázového přechodu) 

a ovlivňuje ji i polární část fosfolipidové molekuly (LANDBROOKE a CHAPMAN 

1969). 
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5. MATERIÁL A METODY  

5.1 MIKROORGANIZMUS  

Diplomová práce byla provedena na bakterii Bacillus subtilis 168 trp2-, která 

byla získána ze sbírky Bacillus Genetic Stock Center. Pro izolaci surfaktinu byl použit 

kmen B. subtilis ATCC 21332 (American Type Culture Collection). Rod Bacillus je 

řazen do 18. skupiny Bergeyova systému (1984 – 89), tj. mezi tyčinky a koky tvořící 

endospory. Druh Bacillus subtilis je grampozitivní, aerobní a nepatogenní půdní 

bakterie (HENSYL 1994). Vzhledem ke kultivační teplotě je Bacillus subtilis řazen 

mezi mezofilní bakterie. Teplotní optimum používaného kmene B. subtilis 168 trp2- je  

45 °C a kmene B. subtilis ATCC 21332  30 °C.  

Kromě Bacillus subtilis je do rodu Bacillus zařazeno ještě dalších 47 druhů. 

Bakterie rodu Bacillus vytvářejí rovné, většinou pohyblivé tyčky o velikosti cca 0,5 – 

2,5 x 1,2 – 10 μm. Charakteristická je tvorba oválných endospor, které jsou 

světlolomné, obtížně barvitelné a rezistentní vůči různým nepříznivým podmínkám 

(dehydratace, vysoká teplota, ozáření) (HARWOOD a ARCHIBALD 1990).  

Bakteriální kmen byl přechováván v podobě sporových konzerv (15% 

glycerol) při teplotě -20 °C, ze kterých byl zaočkován do dvou po sobě jdoucích 

pasáží na šikmém agaru (živný agar č. 2, 16h, 30°C). Šikmé agary byly uchovávány 

po maximální dobu 14 dnů při teplotě 4 °C a chráněny před vyschnutím parafilmem. 

Před každým pokusem byl daný kmen zaočkován do tekutého nočního inokula a 

kultivován 16 hodin na vodní třepačce ve 30°C, a frekvenci rotace 120, popř. 175 rpm 

(rounds per minute, rpm).  
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5.2 KULTIVAČNÍ PŮDY  

5.2.1 Komplexní médium  

A: Bacto beef extract……………………………………..1,50 g 

 Bacto yeast extract…………………………………….1,50 g 

 NaCl …..………………………………………………3,50 g 

 KH2PO4  …..……..……………………………………1,32 g 

 K2 HPO4 
……...……………..………………………...3,50 g 

B: Bactopepton ...………………………………………...5,00 g 
C: Glukosa ..…………………………………………….. 5,00 g 

 

Složky A, B a C byly odděleně rozpuštěny v přiměřeném množství destilované 

vody a sterilizovány. Po vychladnutí byly asepticky slity a doplněny do 1000 ml 

sterilní destilovanou vodou. Před sterilizací bylo ve složce A upraveno pH na pH 7,0 

prostřednictvím 1 M KOH nebo 1 M HCl.  

 

5.2.2 Živný bujón Oxoid  

Lab-Lemco powder …………………………………… 1,0 g  

Bacto yeast extract ……………………………………. 2,0 g  

Bactopepton …………………………………………... 5,0 g  

NaCl …………………………………………………... 5,0 g  

 

Všechny složky byly společně rozpuštěny v přiměřeném množství destilované 

vody a sterilizovány. Po vychladnutí byl koncentrát asepticky doplněn sterilní vodou 

do konečného objemu 1000 ml. Před sterilizací bylo ve složce A upraveno pH na pH 

7,0 prostřednictvím 1 M KOH nebo 1 M HCl  
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5.2.3 Minerální médium dle Coopera 

A: Glukosa…………..……………………………………40,0 g 

B: KH2PO4………………………………………………... 4,1 g 

 Na2HPO4…………………………………………….....7,12 g 

 NH4NO3 ………………………………………………. 4,0 g 

C: MgSO4 …………………………………………….... 0,197 g  

D: FeSO4………………………………………………...0,278 g 

E: CaCl2 
…………………………………………………0,001 g 

F: Na2 EDTA ………………………………………..... 0,0015 g 

G: Tryptofan ....................................................................... 0,05 g 

 
Složky A, B, C, E, F a G byly odděleně rozpuštěny v přiměřeném množství 

destilované vody a sterilizovány v autoklávu. Složka D a G byla po rozpuštění 

sterilizována filtrací. Po vychladnutí byly jednotlivé složky asepticky slity a doplněny 

do 1000 ml sterilní destilovanou vodou. Před sterilizací bylo ve složce B upraveno pH 

na pH 7,0 prostřednictvím 1 M KOH nebo 1 M HCl. Složka G byla do média 

přidávána pouze v případě kultivace B. subtilis 168. 

 

5.2.4 Pevné půdy  

5.2.4.1 Živný agar 

Živný agar byl připraven rozpuštěním 4 g živného agaru č. 2 (IMUNA n. p.) do 

100 ml destilované vody na konečnou koncentraci 4% (w/v). Agar byl rozplněn po 8 

ml do zkumavek, sterilizován a poté uložen do šikmé polohy, v níž ztuhnul (šikmý 

agar) nebo byl sterilizován a poté sterilně rozlit do Petriho misek.  

živný agar č. 2 ……………………………………… 40 g  

destilovaná voda …………………………………… do 1000 ml  

pH 7 
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5.2.4.2 Živný agar se surfaktinem  

Pevné médium se surfaktinem bylo připraveno vždy čerstvé v den pokusu. Do 

sterilního živného agaru ochlazeného na teplotu 50 °C byl sterilně přidán roztok 

surfaktinu na požadovanou konečnou koncentraci. Pro zamezení vysrážení surfaktinu 

ve vodném prostředí média byl každý přídavek metanolového roztoku surfaktinu 

ředěn metanolem o objemu rovném dané nanášce. Po důkladném promíchání byl agar 

rozplněn po 3 ml do Petriho misek o průměru 5 cm, resp. po 8 ml o průměru 8,3 cm. 

Petriho misky s teplým agarem byly poté ihned přeneseny na 60 min do horkovzdušné 

sušárny předehřáté na 70 °C, aby došlo k odpaření metanolu. Po ztuhnutí agaru byla 

zbytková voda na povrchu agarové plotny odpařena prouděním vzduchu v očkovacím 

UV boxu po dobu 10 min.  

 

5.3 ROZTOKY A PUFRY  



 Stanovení koncentrace bílkovin pomocí BCA  
 

 roztok A (Pierce): 1% BCA (bicinchoninic acid) (w/v); 2% Na2CO3 
. H2O (w/v);  

      0,16% Na2C4H4O6. 2H2O (w/v); 0,4% NaOH (w/v); 0,95% NaHCO3(w/v)  

      optimální pH 11,25 (lze podle potřeby upravit 50% NaOH nebo pevným NaHCO3)  

 roztok B: 4% CuSO4. 5H2O (w/v)  

 pracovní roztok: 50 objemů A + 1 objem B 

 standard surfaktinu (Sigma) v 100 % metanolu 

 BSA (Beef Serum Albumin, hovězí sérový albumin): 2 mg/1 ml (srovnávací 

      standard proteinů) 

 

 Izolace lipidové frakce  
 

   hexan-isopropanol 3 : 2  
 

 Kvantitativní stanovení lipidického fosforu  
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 koncentrovaná kyselina chloristá  

 2,5% (w/v) molybdenan amonný 

 10% (w/v) kyselina askorbová 

 zásobní roztok fosfátu (KH2-K2 
H) – 0,2 mmol/1 ml 

 
 Plynová chromatografie 
 

 derivatizační roztok: 5,4 g CH3ONa  + 60 ml CH3OH + 40 ml C6H6 a 15 mg 

            fenolftaleinu) 

 bezvodý HCl: CH3COCl + CH3OH → 2 HCl + CH4COOCH 

 

 Izolace cytoplazmatických membrán – enzymatická metoda  
 

 Zásobní roztoky: A) 0,2 M K2HPO4  
 

                      B) 0,2 M KH2PO4  

 50 mM fosfátový pufr; pH 8,0 (KH2PO4– K2HPO4  
) 

            94,7 ml A + 5,3 ml B, doplnit do 400 ml destilovanou vodou  

 100 mM fosfátový pufr; pH 6,6 (KH2PO4– K2HPO4  
)  

            37,5 ml A + 62,5 ml B, doplnit do 200 ml destilovanou vodou  

 150 mM K+- EDTA  

 500 mM MgSO4 

 100 mM roztok phenylmethylsulfonylfluoridu (PMSF) v isopropanolu  

 Roztok DNázy I: 1 mg DNázy I rozpustit (nevortexovat) v 1 ml 50% glycerolu   

            (w/v) obsahující 20 mM Tris-HCl (pH 7,5)/1 mM MgCl
2
, zamrazit v -20 °C  

 Roztok TRN: 1% RNáza (w/v), 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 15 mM NaCl (w/v),   

            povařit 15 minut při 100 °C a zamrazit v -20 °C  
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 Jednorozměrná (1D) elektroforéza bílkovin 
  

 akrylamid (zásobní roztok): 30% akrylamid (w/v); 0,8% bis-akrylamid (w/v)   

            přefiltrovat a uchovat ve 4 °C ve tmě maximálně 30 dní  

 pufr Tris-HCl 1,5 M (pH 8,8): 27,23 g Tris base rozpustit v 80 ml  

           deionizované H2O,  upravit pH na 8,8 1 M HCl, doplnit do 150 ml a uchovat  

            ve 4 °C maximálně   30 dní     

 pufr Tris-HCl 0,5 M (pH 6,8): 6 g Tris base rozpustit v 60 ml deionizované  

           H2O, upravit na pH 6,8 1 M HCl, doplnit do 100 ml a uchovat ve 4 °C  

           maximálně 30 dní  

 roztok SDS 10% (w/v): k 10 g SDS přidat deionizovanou H2O do konečného 

            objemu 100 ml, uchovat při pokojové teplotě  

 5x koncentrovaný elektrodový pufr, pH 8,3 (zásobní roztok): 1,5% Tris base 

            (w/v), 7,2% glycin (w/v) a 0,5% SDS (w/v); uchovat ve 4 °C  

             Před každou elektroforézou je namíchán čerstvý pufr (200 ml 5x  

             koncentrovaného elektrodového pufru doplnit do 1000 ml destilovanou H2O).  

 vzorkový pufr (zásobní roztok): 500 μl 100% glycerolu; 2,5 g močoviny,  

            500 mg SDS;  500 mg dithiothreitolu (DTT); 5 mg bromfenolové modři;  

            500 μl 1M Tris-HCl (pH 8,0) a  doplnit do 10 ml destilovanou H2O,  

            uchovat v -20 °C  

 barvící roztok (zásobní roztok): 0,1% Coomassie blue R – 250 (w/v),  

            40% methanol (v/v), 10% kyselina octová (v/v)  

 odbarvovací roztok: 40%methanol (v/v), 10% kyselina octová (v/v)  

 sušící roztok (zásobní roztok): 10% ethanol (v/v), 4% glycerol (v/v)  

 10% amonium persulfát (APS) - připravit vždy čerstvý před elektroforézou  
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5.4 SEZNAM POUŽITÝCH CHEMIKÁLIÍ  

 

  Chemikálie Výrobce 
Amonium persulfát   Serva 

Akrylamid  Serva 

Bactopepton  Oxoid 

Bacto beef extract   Difco 

Bacto yeast extract  Oxoid 

Bis-akrylamid  Serva 

Coomassie blue R-250  Sigma  Aldrich 

Deoxyribonukleasa I   Sigma  Aldrich 

Dihydrogenfosforečnan draselný                 Fluka 

Diphenylhexatrien   Sigma  Aldrich 

Dithiothreitol  Serva 

Dodecylsulfát sodný  Serva 

Ethylenediamine-tetraacetic acid  Sigma Aldrich 

Glukosa  Serva 

Glycin  Renal (Hungary) 

Hovězí sérový albumin Sigma Aldrich 

Hydrogenfosforečnan draselný  Fluka 

Chlorid boritý   Serva 

Lab-Lemco Powder   Oxoid 

Lysosym   Serva 

N′N′-methylen-bisakrylamid   Serva 

NNN′N′-tetramethylethylendiamin  Serva 

Phenylmethylsulfonylfluorid   Serva 
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Ribonukleasa A  Sigma Aldrich 

Silikagel G   Merck 

Surfaktin   Sigma Aldrich 

Tris base   Sigma Aldrich 

Trifluoroctová kyselina  Sigma Aldrich 

Urea  Merck 

Živný agar   Difco 

Živný agar č. 2   IMUNA n. p. 

 

Ostatní používané látky byly běžné chemikálie čistoty p. a. převážně od výrobce 

Penta,  Lachema Brno, Lach-Ner Neratovice a.  

 

5.5 STERILIZACE 

Kultivační média a živné půdy byly sterilizovány v autoklávu 20 minut při 121 

°C a přetlaku vodní páry 0,15 MPa. Roztok FeSO4. 7H2O a roztok tryptofanu byly 

sterilizovány filtrací přes membránové filtry Millipore Millex-GS (průměr 33 mm, 

velikost pórů 0,22 μm). Laboratorní sklo bylo sterilizováno v horkovzdušné sušárně 2 

h při 180 °C. 

 

5.6 KULTIVACE A RŮSTOVÁ KŘIVKA 

5.6.1 Kultivace bakterií v tekutém médiu 

Bakterie Bacillus subtilis byly kultivovány aerobně v Erlenmayerových 

baňkách v třepačkách vytemperovaných na požadovanou teplotu (30, resp. 40 °C). Pro 

zajištění dostatečného vzdušnění byl objem kultury při rychlosti třepání 120 rpm volen 

tak, aby maximální množství kultury v kultivační Erlenmayerově baňce dosahovalo 

nanejvýš 10% jejího celkového objemu. Pro kultivaci objemů do 30 ml byly 

používány rotační třepačky (Elpan) s vytemperovanou vodní lázní. Kultivace objemů 

větších než 30 ml probíhala v horkovzdušné třepačce (Gallenkamp, Schoeller 

Instruments).  
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5.6.2 Příprava inokula 

 Sporová konzerva (15% glycerol, -20 °C) byla aktivována prostřednictvím 

dvou pasáží na šikmých agarech - inkubace 16 hodin ve 30°C. Před každým pokusem 

bylo inokulum z druhé pasáže zaočkováno do 30 ml tekutého média a bylo 

kultivováno v příslušné teplotě (30°C) na vodní třepačce přes noc (16 hodin). Ráno 

byla bakteriální kultura přeočkována do další tekuté pasáže, jejíž růst byl ukončen při 

optické denzitě OD420 = 0,500 a kultura byla použita k zaočkování 2 - 3 paralelních 

baněk pro vlastní pokus. Optická denzita bakteriální suspenze byla měřena na 

spektrofotometru Helios γ (10 mm kyvety) při vlnové délce 420 nm. Za účelem 

měření optické denzity byla bakteriální kultura podle potřeby ředěna destilovanou 

vodou. Jako slepý vzorek byla použita destilovaná voda. 

 

5.6.3 Růstová křivka v tekutém médiu 

Inokulum bylo použito k zaočkování vytemperovaného kultivačního média na 

OD 420 0,045 – 0,015 a dále probíhala kultivace za stanovených podmínek. Odběry 

byly prováděny v pravidelných časových intervalech 15 – 40 min až po dosažení 

stacionární fáze. Optická denzita bakteriální suspenze byla sledována analogickým 

způsobem, jak je popsáno v kapitole 5.6.2. Do grafu byly vynášeny hodnoty log2 

(OD420 . 1000) v závislosti na čase t (min). Doba zdvojení bakterií (T) byla stanovena 

pomocí funkce lineární regrese, kdy v exponenciální fázi růstu bakterií je závislost 

hodnoty log2 (OD . 1000) na čase lineární. Směrnice přímky proložené 

experimentálními body v lineární oblasti růstové křivky udává rychlostní růstovou 

konstantu c (min-1), tj. počet generací za časovou jednotku, a její převrácená hodnota 

(1/c) dobu zdvojení T (min), což je doba, za níž se počet buněk zdvojnásobí.   

 

5.6.4   Růstová křivka na pevném médiu 

Bakteriální kultura B. subtlis 168 (viz kapitola 5.6.2) o optické denzitě OD420 

0,500 byla vysévána v objemu 200 μl na agarové plotny o průměru 5 cm (velikost 

inokula 107 bakterií).  Následovala kultivace v termostatu ve 30 °C. V intervalu 

60 min byla vždy ze dvou paralelních agarových ploten bakteriální biomasa omyta 

2 ml destilované vody. Řádně resuspendovaná bakteriální kultura byla za účelem 
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šikmý 
agar

inokulum I

16 h, 30 °C

OD 0,045

inokulum II

OD 0,500

růst

OD 0,500

16 h, 30 °C

OD 0,015 200/550µl

měření optické denzity podle potřeby ředěna destilovanou vodou. Jako slepý vzorek 

sloužila destilovaná voda po opláchnutí sterilní agarové plotny ředěná stejným 

způsobem jako reálné vzorky.  

Podle stejného postupu probíhala i vlastní izolace bakterií vystavených 

inhibičnímu resp. stimulačnímu účinku surfaktinu. Kultivace pro analýzy 

cytoplazmatické membrány probíhala na Petriho miskách o průměru 8,3 cm z důvodu 

vyšší výtěžnosti bakteriální biomasy. Vzhledem k tomu, že při kultivaci na těchto 

Petriho miskách byl zachován poměr velikosti inokula k velikosti plochy pevné půdy, 

(jako tomu bylo na malých Petriho miskách), bylo dosaženo shodného nárůstu 

bakteriální biomasy.  

 
Obr. 5  Schéma kultivace  

 
 

5.7 STANOVENÍ INHIBIČNÍ KONCENTRACE SURFAKTINU NA 
PEVNÉM MÉDIU 

5.7.1 Kapkový test  

Stanovení inhibiční koncentrace surfaktinu pomocí kapkového testu (KEARNS 

a LOSICK 2003) bylo založeno základě přímé aplikace roztoku surfaktinu na povrch 

živného agaru a následné aplikace bakteriální kultury do místa zaschnutí kapky 

surfaktinu. 

Bakteriální kultura B. subtilis 168  ve střední exponenciální fázi růstu (viz. 

kapitola 5.6.2) - OD420 0,500, 30°C a 120 rpm byla ředěna desítkovou řadou sterilní 

destilovanou vodou na konečnou koncentraci inokula 105, 104, 103 a 102 buněk/10 µl. 

Na vyznačená místa na živném agaru v Petriho miskách bylo asepticky aplikováno po 
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10 µl roztoku surfaktinu o různých koncentracích. Po 10 minutách bylo na totéž místo 

naneseno 10 µl bakteriální suspenze. Nárůst bakteriální biomasy byl vyhodnocen po 

14 hodinách kultivace v termostatu při 30°C. Pro odečtení možného pozadí účinku 

rozpouštědla a přítomnosti dalších látek v surovém izolátu surfaktinu byl testován i 

inhibiční účinek metanolu, purifikovaného surfaktinu (Sigma Aldrich) a metanolového 

extraktu kyselého precipitátu kultury B. subtilis 168, který byl připraven analogickým 

způsobem jako izolát surfaktinu (kapitola  5.8). 

 

5.7.2 Stanovení inhibičního účinku surfaktinu v tekutém médiu 

K inhibičním pokusům surfaktinu v tekutém médiu bylo přistoupeno z důvodu 

získání dostatečného množství bakteriální biomasy v exponenciální fázi růstu, kdy má 

bakteriální populace shodnou a dobře definovanou fyziologii, optimální pro plánované 

analýzy.  

Inokulum B. subtilis 168 (popsáno viz kapitola 5.6.2) bylo použito k 

zaočkování vytemperovaného kultivačního média na OD 420  0,015. Dále probíhala 

kultivace stejným způsobem, jak je popsáno v kapitole 5.6.3. Po dosažení optické 

denzity OD 0,500 byla bakteriální kultura ředěna desítkovou řadou sterilní 

destilovanou vodou.  Naředěná bakteriální suspenze byla aplikována do předem 

vytemperovaného kultivačního média (Erlenmayerovy baňky), s přídavkem surfaktinu 

o různých koncentracích. Následovala kultivace ve 30 °C a 120 rpm s odběry 

bakteriální kultury pro měření optické denzity ve dvouhodinových intervalech. Měření 

bylo prováděno vždy ve třech paralelách, a to jak ve vztahu k velikosti inokula, tak 

koncentraci surfaktinu.  

 

5.7.3 Inhibiční účinek surfaktinu  na pevném médiu  

Bakteriální kultura B. subtlis 168 (viz kapitola 5.6.2) optické denzitě         

OD420 0,500 byla vysévána v objemu 200 μl na agarové plotny o průměru 5 cm 

(velikost inokula 107 bakterií), resp. objemu 550 μl na agarové plotny o průměru 8,3 

cm (velikost inokula 2,7.107).  Následovala kultivace ve 30 °C po dobu 14 hodin. Po 

skončení kultivace byly bakterie smývány z povrchu agaru 2 ml, resp. 6 ml 

destilované vody. Omytá a řádně resuspendovaná bakteriální kultura byla za účelem 
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měření optické denzity podle potřeby ředěna destilovanou vodou. Inhibiční, resp. 

stimulační koncentrace surfaktinu byla stanovena ze srovnání hodnoty OD nárůstu 

bakteriální biomasy rostoucí za přítomnosti surfaktinu s nárůstem kontrolních buněk.  

 

5.8 IZOLACE SURFAKTINU  

Surfaktin byl izolován podle metody popsané SYMMANK et al. (2002) 

s modifikací prvního kroku podle ABDEL-MAWGOUD et al. (2008). Tekutá 

bakteriální kultura (Cooperovo médium) byla inkubována ve 30 °C a 120 rpm po dobu 

72 hodin. Po ukončení kultivace byla buněčná suspenze centrifugována (centrifuga 

Megafuga, 4300 g, 20 minut, 4°C) a pH bezbuněčného supernatantu bylo upraveno 

pomocí koncentrované HCl na hodnotu pH 2. Precipitace probíhala přes noc ve 4 °C. 

Vzniklý precipitát byl zcentrifugován (centrifuga Megafuga,  4300 g, 20 min, 4 °C) a 

pelet (množství odpovídající původnímu objemu 400 ml kultivačního  média) 

resuspendován v 50 ml metanolu chemické čistoty p.a.. Extrakce precipitátu probíhala 

na orbitální třepačce po dobu 2 h při laboratorní teplotě a 250 rpm. Organický extrakt 

byl přefiltrován přes filtrační aparaturu Whattman (filtry GF/C o průměru 25 mm) do 

srdcové baňky a byl odpařen na rotační vakuové odparce na vodní lázni ve 30 °C a 

následně rozpuštěn v 10 ml chloroformu chemické čistoty p.a. Chloroformový extrakt 

byla dále opět filtrován přes filtrační aparaturu Whattman (filtry GF/C o průměru 25 

mm). Chloroformový filtrát byl odpařen na rotační vakuové odparce na vodní lázni při 

30 °C.  Po odpaření zůstal na stěnách srdcové baňky surový krystalický izolát 

surfaktinu zelenohnědé barvy, který byl uchován při -20 °C, resp. rozpuštěn ve 100 % 

metanolu a uchován při 4°C.  

 

5.9 STANOVENÍ KONCENTRACE SURFAKTINU  

5.9.1 Kapalinová chromatografie kombinovaná s hmotnostní spektrometrií 
(LC/MS) 

 Pro stanovení koncentrace surfaktinu v metanolovém izolátu byla použita 

metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (High Performance Liquid 

Chromatography, HPLC), která zajišťuje vysokou účinnost separačního procesu 

použitím kolon naplněných stacionární fází o malé a dobře definované velikosti částic.  
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Pro detekci byla použita metoda hmotnostní spektrometrie. Hmotnostní 

spektrometr umožňuje přímou identifikaci látky vycházející z kolony na základě 

získaných hmotnostních spekter. Hmotnostní spektrum je závislostí množství 

vzniklých fragmentů na hodnotě m/z (hmotnost/náboj, m/z). Molekuly látky jsou 

převedeny do plynné fáze a ionizovány nejčastěji nárazem elektronů. Vzniklé 

ionizované fragmenty jsou urychleny elektrickým polem a rozštěpeny na jednotlivé 

fragmenty lišících se poměrem hmotnosti vzniklého iontu a počtem elementárních 

nábojů, které nese. Rychlost, kterou fragmenty získají, závisí na jejich hmotnosti, 

přesněji na poměru m/z. Jednotlivé vzniklé fragmenty jsou pro danou látku 

charakteristické a umožňují její identifikaci. K dělení iontů dochází v kvadrupolovém 

analyzátoru, a to podle poměru m/z. Součástí přístroje je zesilovač signálu, který 

umožňuje počítačové vyhodnocení.  

K vlastnímu měření byl použit systém HPLC Agilent 1200 - Agilent 6460 

Triple Quadrupole HS System s kolonou Zorbax Eclipse XDB-C18 (Agilent 

Technologies, délka 150 mm, vnitřní průměr 4,6 mm, velikost částic 5 μm). Pro 

izokratickou eluci byla použita mobilní fáze: ACN + 0,1% kyselina mravenčí : voda + 

0,1% kyselina mravenčí v poměru 80% : 20% (v/v), průtoková rychlost 1,0 ml/min. 

Velikost nástřik vzorku 5 μl. Detekovány byly ionty m/z a m/z + Na (addukty sodíku): 

994,6 a 1016,6; 1008,6 a 1030,6; 1022,6 a 1044,6; 1036,6 a 1058,6; 1050,6 a 1072,6 

(izoformy surfaktinu s délkou řetězce mastné kyseliny C-12, C-13, C-14, C-15 a C-16 

uhlíků). Jako standard byl použit čistý surfaktin (Sigma) rozpuštěný v metanolu. 

Měření probíhalo v režimu SIM (Selected Ion Meassurement). Záznamy byly 

zpracovány počítačovým programem Agilent MassHunter Workstation Data 

Acquisition a Agilent MassHunter Data Analyses.   

Vlastní analýzy prováděl Mgr. Petr Kozlík pod vedením Doc. RNDr. Pavla 

Coufala, Ph.D. a Doc. RNDr. Zuzany Bosákové, CSc. na Katedře analytické chemie 

PřF UK v Praze. 
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5.10 IZOLACE A ANALÝZA LIPIDOVÉ FRAKCE  

Z bakterií rostoucích v tekutém resp. na pevném médiu a na pevném médiu 

s přídavkem surfaktinu ve 30 °C byla izolována lipidová frakce metodou popsanou 

RADINEM (1981). V některých krocích byly použity modifikace potřebné pro izolaci 

z bakteriálních buněk.  

 

5.10.1 Izolace lipidové frakce  

Růst bakterií byl ukončen smytím bakteriální kultury z povrchu pevné půdy 

vytemperovanou destilovanou vodou. Následovala centrifugace (centrifuga 

MEGAFUGA, 4300 g, 20 min., 4 °C). Pro izolaci lipidové frakce bylo zapotřebí 

bakteriální biomasy z 6, resp. 9 Petriho misek (analýza mastných kyselin či analýza 

polárních hlav fosfolipidů pomocí TLC). Po centrifugaci bylo k bakteriální kultuře (v 

centrifugační zkumavce Falkon) přidáno 30 ml ledového extrakčního roztoku hexan-

isopropanolu 3:2 (v/v). Následně byla biomasa po dobu pěti minut resuspendována na 

vortexu na jemně dispergovanou suspenzi, která byla extrahována přes noc ve 4 °C. 

Lipidový extrakt byl od sedimentu oddělen centrifugací (5 min, 3000 g, 4 °C, 

centrifuga MEGAFUGA) a přenesen do srdcové odpařovací baňky. Supernatant byl 

odpařován na rotační vakuové odparce na vodní lázni při 40 °C. Po odpaření směsi 

hexan-isopropanolu byla lipidová frakce rozpuštěna v 10 ml chloroformu a 

přefiltrována přes filtrační aparaturu Whattman (filtry GF/C o průměru 25 mm). 

Materiál zachycený na filtru byl ještě promyt 5 ml chloroformu a oba filtráty spojeny. 

Takto byly odstraněny nelipidové komponenty nerozpustné v chloroformu.  

Chloroform byl opět odpařen na rotační vakuové odparce při 40 °C. Lipidová 

frakce byla rozpuštěna v 1 ml chloroformu a roztok byl převeden do zkumavky. 

Srdcová baňka byla ještě jednou promyta 0,5 ml chloroformu a roztok byl opět 

převeden do zkumavky, která byla před použitím vypláchnuta chloroformem. 

Odpařením chloroformu proudem dusíku byla získána čistá lipidová frakce, která byla 

uchovávána v -80 °C. Čistá lipidová frakce měla barvu a konzistenci světlého medu.  

Veškerá organická rozpouštědla (hexan, isopropanol, chloroform) byla 

chemické čistoty p.a. a před použitím redestilována. Nádobí potřebné během izolace 

bylo před použitím omyto extrakčním roztokem, resp. chloroformem.  
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5.10.2 Analýza lipidových extraktů chromatografií na tenké vrstvě  

Chromatografie na tenké vrstvě (Thin Layer Chromatography, TLC) je 

separační metoda, kde k dělení látek dochází na styku dvou fází – stacionární a 

mobilní. Stacionární fáze byla realizována tenkou vrstvou silikagelu (0,25 mm), 

mobilní fáze směsí rozpouštědel o různé polaritě (chloroform-metanol-voda, 65:25:4, 

v/v/v). Směs rozpouštědel vzlíná po vrstvě silikagelu, který je velmi hydrofilní. Na 

styku stacionární a mobilní fáze dochází ke vzniku další, tzv. kotvené fáze. Tato fáze 

je obohacena o polární složky ze vzlínající směsi (vodu a metanol). Pokud směs 

dosáhne místa, kde je směs fosfolipidů, fosfolipidy se okamžitě rozpustí do mobilní 

fáze a putují se vzlínající směsí. Všechny však neputují stejně rychle – nejméně 

polární mají tendenci zůstávat v mobilní fázi a putují s čelem směsi. Ty nejvíce polární 

naopak mají tendenci rozpouštět se i v kotvené fázi a zaostávají. Dělení probíhá na 

základě rozdílů mezi rozdělovacími koeficienty fosfolipidů v sytému mobilní/kotvená 

fáze. Rovněž sama pevná fáze může mít afinitu k fosfolipidům a při dělení se uplatní i 

druhý princip – fosfolipidy se budou dělit na základě rozdílných adsorpčních 

koeficientů. Při TLC se většinou uplatňují principy oba.  

 

5.10.2.1 Příprava chromatografických desek  

Pro analýzu lipidových extraktů bylo použito Silikagelu G (Merck) naneseného 

na skleněné desky o rozměrech 20 x 20 x 0,4 cm. Desky byly před nanesením omyty 

saponátem, opláchnuty destilovanou vodou a etanolem. Vždy na pět desek najednou 

bylo nanášedlem naneseno 30 g Silikagelu G rozpuštěného v 62 ml destilované vody. 

Síla nanesené vrstvy byla 0,25 mm. Po oschnutí byly desky do doby použití 

uschovány ve stojanu.  

 

5.10.2.2 Jednorozměrná chromatografie na tenké vrstvě  

Deska s tenkou vrstvou Silikagelu G byla 60 min aktivována při 110 °C. Poté 

byla vyjmuta a ihned vložena do exsikátoru, dokud nevychladla. Mezitím byly 

rozpuštěny lipidové extrakty v 80 μl chloroformu a byla připravena dělící směs 

(chloroform-metanol-voda, 65:25:4, v/v/v), která byla nalita do chromatografické 

komory, aby komoru svými parami do začátku pokusu prosytila. Po vychladnutí byl 
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na desku nanášen lipidový extrakt. Na jednotlivé stopy byl vždy nanášen veškerý 

lipidový extrakt daného vzorku. Rozdělení lipidového extraktu na dráze o délce 16 cm 

probíhalo 70 – 75 min. Poté, co dělící směs dosáhla čela, byla deska z komory 

vyjmuta a ponechána oschnout v digestoři.  

Jednotlivé třídy fosfolipidů byly detegovány parami jodu (STAHL 1969) 

reagujícími v místě výskytu mastných kyselin vznikem žlutohnědého zbarvení různé 

intenzity. Lokalizace fosfolipidů obsahujících aminoskupiny v polárních hlavičkách 

byla zjištěna nastříkáním desky 0,2% roztokem ninhidrinu (0,2 g ninhidrinu + 95 ml 

butanolu + 5 ml kyseliny octové). Následnou aktivací 30 min při 105 °C došlo v místě 

výskytu – NH2 
skupin k vytvoření růžového zabarvení.  

Identifikace hlavních fosfolipidových tříd byla provedena na základě výsledků 

popsaných v literatuře (LINDGREN et al. 1977), na základě výsledků s ninhidrinem a 

stanovením anorganického fosfátu.  

 

5.10.2.3 Kvantitativní stanovení lipidického fosforu  

Stanovení lipidického fosforu bylo provedeno metodou, kterou popsal 

ROUSER et al. (1970). Silikagel obsahující detegované fosfolipidy byl kvantitativně 

převeden do čistých skleněných zkumavek, které byly navíc předem postupně pětkrát 

vypláchnuty tekoucí a destilovanou vodou a vysušeny. Vzorky byly poté 

mineralizovány přidáním 0,5 ml koncentrované (70%) HClO4 a zahřáním na 180 °C 

po dobu 20 minut. Ke vzorkům byly dále přidány 3,5 ml destilované vody a 0,5 ml 

2,5% (w/v) molybdenanu amonného. Po důkladném promíchání bylo přidáno 0,5 ml 

10% roztoku (w/v) kyseliny askorbové, který byl připraven těsně před pokusem, a 

směs byla opět důkladně promíchána. Reakční směs byla zahřívána 5 min při 100 °C 

na vodní lázni a po ochlazení na laboratorní teplotu byla ponechána stát do druhého 

dne, aby silikagel sedimentoval.  

Extinkce barevné reakce (fosfomolybdenová modř) byla měřena při 820 nm na 

spektrofotometru Helios γ (10 mm kyvety). Jako slepý vzorek byla použita reakční 

směs s čistým silikagelem. Skutečný obsah anorganického fosfátu v jednotlivých 

skvrnách byl stanoven přepočtem pomocí rovnice kalibrační přímky standardu 

0,2 mM zásobního roztoku fosfátu (K2HPO4 
– KH2PO4). Při výpočtu procentuálního 
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zastoupení bylo jako 100% vzato celkové množství fosforu přítomné ve všech 

skvrnách vzniklých dělením příslušného vzorku.  

 

Kalibrační přímka:  

 

µmol fosfátu Roztok fosfátu (ml) Voda (ml) 

0 0 7,0 

0,025 0,125 6,875 

0,050 0,250 6,750 

0,100 0,500 6,500 

0,150 0,750 6,250 

0,200 1,0 6,0 

0,400 2,0 5,0 
 

y = 2,6231x + 0,0019

0,00
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Obr. 6 Kalibrační přímka závislosti absorbance na koncentraci P (μmol)  

Každý bod přímky byl stanovován v tripletu. Postup zpracování byl shodný jako u 
ostatních vzorků pouze bez mineralizačního kroku. Slepý vzorek – reakční směs bez 
fosfátu.  
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5.10.3 Plynová chromatografie kombinovaná s hmotnostní spektrometrií  

Analýza lipidové frakce izolované metodou popsanou v kap. 5.10.1 byla 

prováděna pomocí plynové chromatografie (Gas Chromatography, GC) kombinované 

s hmotnostní spektrometrií (Mass Spectrometry, MS). Plynová chromatografie je 

jednou z nejúčinnějších separačních metod malých množství organických látek. Lze ji 

využít jak pro kvalitativní, tak i pro kvantitativní stanovení látek. Analyzovaná látka 

musí splňovat podmínku těkavosti a dostatečné tepelné stability. Molekuly s velkou 

relativní hmotností a polárními skupinami nejsou pro svou nízkou těkavost pro GC 

vhodné a je nutné je nejprve převést na těkavé produkty procesem derivatizace - 

mastné kyseliny se derivatizací převádějí na jejich methylestery.  

Metoda hmotnostní spektrometrie byla popsána v kapitole 5.9.1 K měření byl 

použit plynový chromatograf Shimadzu GC 17A - QP5050 s kapilární kolonou  DB35 

(32 m x 0,25 mm; nosný plyn He, 78,8 kPa). Teplotní program - počáteční isoterma 80 

°C 2 minuty, programovaný nárůst teploty (7,5°C/min), konečná izoterma 250 °C 20 

minut. Analýza probíhala v režimu SCAN 50-350 m/z.  

 

Derivatizace (příprava methylesterů):  

1. K suchým a čistým fosfolipidům přidat 200 μl derivatizačního roztoku 

 (5,4 g CH3ONa  + 60 ml CH3OH + 40 ml C6H6 a 15 mg fenolftaleinu).  

2. Po 5 min při laboratorní teplotě byla směs neutralizována bezvodou HCl.  

3. Ke vzorku bylo přidáno 10 μl methylchloroformu  

4. Po 5 min stání při laboratorní teplotě byla směs celkem 3krát extrahována 200 μl 

pentanu.  

5. Spojená organická fáze byla převedena do čisté vzorkovnice a odpařena pod 

proudem dusíku. 

6. Methylestery byly rozpuštěny ve 100 μl heptanu.  
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Vlastní analýza:  

1. Provést nástřik (objem vzorku 0,1 μl) do injektoru, odstartovat analýzu (všechny 

látky míjí kolonu do 30 minut, mastné kyseliny v rozmezí 14 –22 minut).  

2. Určení mastných kyselin podle retenčních časů a hmotnostních spekter.  

Analýzy probíhaly s použitím přístrojového vybavení  Katedry analytické 

chemie PřF UK v Praze pod vedením RNDr. Radomíra Čabaly, Ph.D.  

 

5.11 IZOLACE CYTOPLAZMATICKÝCH MEMBRÁN  

Pro izolaci membránové frakce z bakterií rostoucích v tekutém médiu, na 

pevném médiu, resp. na pevném médiu s přídavkem surfaktinu ve 30 °C byla použita 

enzymatická metoda (BISSCHOP a KONINGS 1976). Při tomto izolačním postupu 

vznikají membránové váčky s proteiny orientovanými stejným směrem jako v buňce, 

tedy dovnitř těchto váčků (orientace right side – in).  

 

5.11.1 Metoda podle BISSCHOPA a KONINGSE – „enzymatická metoda“  

1. Ukončení buněčného růstu v dané růstové fázi omytím bakteriálního nárůstu 

z pevného média 6 ml 50 mM fosfátového pufru (pH 8,0) o stejné teplotě, v jaké 

probíhala kultivace. Bakteriální suspenze byla vždy ze třech Petriho misek převedena 

do jedné centrifugační zkumavky Falkon a doplněna do 50 ml vytemperovaným 

50 mM fosfátovým pufrem (pH 8,0). Následovala centrifugace (centrifuga 

MEGAFUGA, 4300 g, 20 minut, 4 °C).  

2. Získaný pelet bakteriálních buněk byl resuspendován v 10 ml 50 mM fosfátového 

pufru (pH 8,0.)  

3. Přidán lysosym (Serva), deoxyribonukleáza I (roztok DNAsy I; Sigma) a 

ribonukleáza (roztok TRN; Sigma) na konečné koncentrace 300, 10 a 10 μg/ml a 50 μl 

suspenze PMSF (100 mM roztok phenylmethylsulfonylfluoridu (PMSF, Serva) v 

isopropanolu).  

4. Přidáno 500 mM MgSO4 na konečnou koncentraci 10 mM.  

5. Inkubace 20 minut ve 30 °C.  



 57 

6. Přidána K+-EDTA na konečnou koncentraci 15 mM.  

7. Inkubace 1 minutu ve 30 °C.  

8. Přidáno 500 mM MgSO4 na konečnou koncentraci 10 mM.  

9. Centrifugace směsi pro odstranění hrubých nečistot lyzátu (centrifuga 

MEGAFUGA, 3000 g , 10 minut, 4°C) 

10. Ultracentrifugace získaného supernatantu (25 000 g, 30 min, 4 °C.).  

11. Sediment byl resuspendován v membránovém 100 mM fosfátovém pufru o pH 6,6 

na koncentraci 10 mg membránových proteinů/ml a rozplněn do plastikových 

mikrozkumavek Eppendorf po 45 μl.  

11. Vzorky byly uchovány při -78 °C v hlubokomrazícím boxu značky Heraeus.  

 

Ve vzorcích byla stanovena koncentrace bílkovin pomocí BCA (viz 5.12). 

Vzorky byly použity k analýze spektra proteinů polyakrylamidovou gelovou 

elektroforézou (kapitola 5.13) a měření rovnovážné anizotropie fluorescenční sondy 

DPH a TMA-DPH (kapitola 5.14).  

 

5.12 STANOVENÍ KONCENTRACE BÍLKOVIN POMOCÍ BCA  

Stanovení je založeno na reakci proteinů s měďnatými ionty, při které vznikají 

ionty měďné, které dále reagují s BCA (bicinchoninic acid, BCA) za vzniku 

barevného komplexu s vysokým molárním extinkčním koeficientem při 562 nm. 

Reakce je vysoce citlivá, specifická a toleruje přítomnost složek různých pufrů, 

kultivačních médií či detergentů. Použité reakční činidlo je připraveno z produktů 

firmy Pierce. Koncentrace proteinů byla odečítána ze standardní kalibrační křivky s 

BSA.  

Zkumavky typu Ependorf s vyizolovanými membránami byly postupně 

rozpuštěny na ledu.  Po rozpuštění z nich bylo odebráno 5 μl a doplněno do 50 μl 

destilovanou vodou. Ke každému vzorku byl přidán 1 ml pracovního roztoku a reakční 

směs byla inkubována 30 min při 37 °C. Po ochlazení na pokojovou teplotu byla 

měřena absorbance při 562 nm na spektrofotometru Helios γ. Koncentrace bílkovin 
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byla stanovena pomocí rovnice kalibrační přímky, která byla zpracována jako vzorky. 

Místo proteinů byl použit vodný roztok BSA o různých koncentracích.  

 
Kalibrační přímka: 

 

µg BSA µl BSA µl vody 

0 0 50 

10 5 45 

20 10 40 

30 15 35 

40 20 30 

60 30 20 

80 40 10 

 
 

 

 
 

Obr. 7 Kalibrační přímka stanovení koncentrace bílkovin pomocí BSA  
Závislost absorbance na koncentraci BSA.  
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5.13 POLYAKRYLAMIDOVÁ GELOVÁ ELEKTROFORÉZA 
PROTEINŮ  

Polyakrylamidová gelová elektroforéza se používá k analýze spektra proteinů, 

které se exprimují v membráně B. subtilis za daných kultivačních podmínek. K 

rozdělení proteinů v jednorozměrných polyakrylamidových gelech dochází podle 

relativní molekulové hmotnosti (Mr) v přítomnosti laurylsulfátu sodného (SDS).  

 

5.13.1 Jednorozměrná (1D) elektroforéza  

Pro analýzu spektra proteinů cytoplazmatické membrány izolovaných z buněk 

B.subtilis byla používána polyakrylamidová gelová elektroforéza za přítomnosti 

laurylsulfátu sodného (SDS–PAGE) podle Laemmliho (LAEMMLI 1970).  

Vzorek bakteriálních membrán o známé koncentraci bílkovin byl solubilizován 

ve vzorkovém pufru v poměru objemů 1:1. Solubilizace probíhala při 100 °C po dobu 

5 min. Solubilizovaný vzorek byl poté nanesen na gel v takovém množství, aby v 

jedné dráze bylo 75 μg proteinů. Zbytky proteinových vzorků byly uchovány v 

mikrozkumavkách Eppendorf při -78 °C v hlubokomrazícím boxu značky Heraeus.  

Pro rozlišení spektra membránových proteinů B. subtilis byly použity gely 

obsahující akrylamid v koncentraci 7,5%, 12,5% a 15+20% (2:1);  koncentrace 

zaostřovacího gelu byla ve všech případech 4%. Paralelně s neznámými vzorky byla 

na gely nanesena směs proteinových standardů molekulových hmotností Mr 97 000, 

66 000, 45 000, 30 000, 20 100 a 14 400 (Low Molecular Weight SDS calibration kit 

for SDS electrophoresis, Amersham Biosciences).  

Vlastní elektroforéza probíhala na aparatuře Gibco (gel 12 x 16 cm) za 

konstantního napětí 170 V při pokojové teplotě po dobu přibližně 5 hodin (tloušťka 

gelu 0,75 mm, proud na startu elektroforézy 90 mA a na konci 25 mA). Po rozdělení 

proteinů (čelo obarvené bromfenolovou modří vyputovalo z gelu) byly gely obarveny 

barvícím roztokem.  
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5.13.2 Detekce proteinů Coomassie R – 250  

Jednorozměrné gely byly barveny barvícím roztokem Coomassie R-250, který 

umožňuje detekci řádově μg proteinů. Barvení probíhalo přes noc (16 hodin) při 

pokojové teplotě za mírného třepání na orbitální třepačce. Odbarvení pozadí 

odbarvovacím roztokem trvalo 5 – 7 hodin v závislosti na koncentraci gelu.  

Odbarvené gely byly uchovány v 1 % roztoku kyseliny octové při 4 °C. 

Vyhodnocení získaných gelů bylo prováděno pomocí stolního scaneru HP ScanJet 

4400 C a počítačového programu Quantity One. Získané relativní hodnoty intenzity 

proteinových pruhů byly z programu Quantity One převedeny do programu Microsoft 

Excel 6.0, kde bylo provedeno grafické srovnání spekter proteinů v daných vzorcích. 

  

5.14 ANIZOTROPIE FLUORESCENCE SONDY DPH  

Pro stanovení změn v mikroviskozitě membrán, které byly izolovány z bakterií 

kultivovaných v tekutém médiu a na pevném médiu bez, resp. s přídavkem surfaktinu 

ve 30 °C, byla použita metoda SHINITZKÉHO a BARENHOLZE (1974, 1978), kteří 

odvodili vztah mezi mikroviskozitou a polarizací fluorescence sondy. V tomto případě 

byla použita hydrofóbní fluorescenční sonda 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrien (DPH), která 

se při styku s membránou lokalizuje v oblasti řetězců mastných kyselin fosfolipidů. 

Dále byla použita fluorescenční sonda TMA-DPH (1-(4-trimetylamoniumfenyl)-6-

fenyl-1,3,5-hexatrien), která je v membránách lokalizována v blízkosti rozhraní 

membrána-voda. Metoda byla popsána v práci LAKOWICZE (1983) a KONOPÁSKA 

(1992).  

 

5.14.1 Měření anizotropie fluorescence sondy DPH  a TMA-DPH 

Získaná membránová frakce byla naředěna 100 mM fosfátovým pufrem (pH 

7,0) na koncentraci 10 μg proteinů/ml, poté značena DPH resp. TMA-DPH (finální 

koncentrace 10-6 M) při 30 °C po dobu 20 minut. 

Měření bylo prováděno na spektrofluorometru Fluoromax 3 v křemenných 

kyvetách o rozměrech 1 x 1 cm. Vzorky byly před vlastním měřením temperovány na 

požadovanou teplotu 30 °C. Kyvetový prostor byl temperován pomocí průtokového 
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termostatu. Teplota byla měřena termistorovým teploměrem. Vlnová délka 

excitačního světla byla 360 nm a emitovaného záření 450 nm. Excitované světlo bylo 

polarizováno horizontálně nebo vertikálně, emitované světlo bylo snímáno ve směru 

kolmém ke směru excitace.  

Na prvním kanálu byla měřena intenzita emitovaného světla polarizovaného 

vertikálně (I||) a na druhém kanálu intensita světla polarizovaného horizontálně (I┴). K 

výpočtu anizotropie fluorescence bylo použito následujících vztahů mezi intenzitami I
|| 

a I
┴ 
- polarizace fluorescence P a anizotropie fluorescence r : 

 

                                   








I I
I I

 ||

 ||P                                    









2I I
I I

 ||

 ||r  

 
Častěji používanou veličinou je anizotropie fluorescence. Označuje se jako rss 

(steady state anisotropy, ustálená anizotropie), pokud je měřena při kontinuálním 

osvětlení. Anizotropie rss 
je dnes nejčastěji používanou veličinou charakterizující 

dynamiku membránových komponent. V případě poměrového měření anizotropie 

platí: 
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6. VÝSLEDKY 

Cílem diplomové práce byla charakterizace cytoplazmatické membrány 

bakterie Bacillus subtilis 168 trp2- vystavené účinku surfaktinu v exponenciální fázi 

růstu. Tento kmen antibiotikum surfaktin  neprodukuje, přestože nese úplnou 

genetickou informaci pro jeho biosyntézu; obsahuje totiž neaktivní gen sfp kódující 

esenciální enzym 4' fosfopantetheinázu. Surfaktin použitý v níže popsaných pokusech 

byl izolován z kultivačního média produkčního kmene Bacillus subtilis ATCC 21332 

a přidáván k rostoucí kultuře bakterií. 

Analýzám vlastností cytoplazmatické membrány předcházelo vyhledání 

vhodné inhibiční koncentrace surfaktinu. Tyto údaje doposud nebyly v literatuře 

popsány. Cílem tedy bylo nalezení subletální koncentrace, u které lze předpokládat, že 

v buňkách vyvolá obrannou odpověď. 

Posouzení specifity  změn v cytoplazmatické membráně indukovaných 

surfaktinem vycházelo ze srovnání membrán kontrolní kultury B. subtilis 168 

kultivované bez surfaktinu souběžně s kulturou testovanou. Charakterizace 

biochemického složení cytoplazmatické membrány zahrnovala analýzy fosfolipidů, a 

to jak polárních hlav, tak mastných kyselin a membránových bílkovin. Spektrum 

mastných kyselin bylo stanoveno metodou plynové chromatografie kombinované 

s hmotnostní spektrometrií (GC/MS). Kvalitativní a kvantitativní zastoupení 

fosfolipidových tříd bylo analyzováno jednorozměrnou tenkovrstevnou chromatografií 

(TLC). Membránové proteiny byly separovány pomocí jednorozměrné 

polyakrylamidové gelové elektroforézy (1D SDS-PAGE). Proteiny přítomné 

v cytoplazmatické membráně bakterií vystavené účinkům surfaktinu byly 

identifikovány MS-MALDI. Tyto údaje byly doplněny měřením membrán metodou 

ustálené anizotropie fluorescence charakterizující jejich fyzikální vlastnosti.  
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6.1  RŮSTOVÁ CHARAKTERIZACE Bacillus subtilis 168  V TEKUTÉM       
MÉDIU 

Surfaktin použitý pro inhibici růstu byl izolován ze stacionární kultury 

produkčního kmene B. subtilis ATCC 21332. Pro produkci surfaktinu byly jako 

optimální podmínky kultivace stanoveny minerální médium dle Coopera (COOPER et 

al. 1981), teplota 30°C a intenzita vzdušnění 120 rpm. Jako kontrola nespecifického 

pozadí surfaktinového izolátu z B. subtilis ATCC 21332 byl připraven extrakt ze 

stacionární kultury neprodukčního kmene B. subtilis 168. Jeho kultivace probíhala za 

stejných podmínek jako je uvedeno u produkčního kmene B. subtilis. Růstová 

charakterizace obou kmenů měla umožnit srovnání růstového potenciálu za daných 

podmínek. 

 Všechny růstové experimenty byly prováděny podle stejného kultivačního 

protokolu. Tekutým nočním inokulem (16 h) zaočkovaným ze šikmého agaru bylo 

očkováno ranní inokulum, a to po dosažení exponenciální fáze růstu použito k 

inokulaci vlastního pokusu.  

 

6.1.1  Růst  B. subtilis 168 a B. subtilis ATCC 21332 v závislosti  na míře 
vzdušnění  a typu kultivačního média 

Cílem těchto pokusů bylo porovnat  růstové vlastnosti obou kmenů   B. subtilis 

ve 30°C při různé intenzitě vzdušnění 175 resp. 120 rpm a v živném bujónu Oxoid 

resp. v minerálním médiu dle Coopera.   

Srovnání růstových charakteristik obou kmenů v závislosti na aeraci a typu 

kultivačního média uvádí Tab. 1. 
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Míra aerace 

(živný bujón Oxoid, 
30°C) 

Kultivační médium 

(30°C, 120 rpm) 

 
Kmen 

B. subtilis 
175 rpm 120 rpm Oxoid Cooper 

168 30 34 34 104 T 
(min) ATCC 21332 32 38 38 109 

Tab. 1 Srovnaní růstových charakteristik kmene B. subtilis 168 a B. subtilis ATCC 21332 
v závislosti na míře aerace a typu kultivačního média.  
T – doba zdvojení v min. Dané údaje jsou získány z pěti nezávislých kultivací.  

 

Jak je patrné z Tab. 1, doba zdvojení T obou kmenů B. subtilis rostoucích ve  

30°C je srovnatelná: u kmene 168 je  T = 30 min a u kmene ATCC 21332 T = 32 min. 

Při snížené aeraci (120 rpm) se částečná limitace kyslíkem promítá do růstové 

rychlosti obou kmenů. Doba zdvojení bakteriální populace B. subtilis 168 je T  = 34 

min a B. subtilis  ATCC 21332 je T = 38 min. Podle očekávání rostou oba bakteriální 

kmeny v minerálním médiu také srovnatelně a oproti živnému bujónu třikrát 

pomaleji – T = 104 min resp. T = 109 min.   

Vzhledem k tomu, že se oba kmeny podle testovaných růstových vlastností 

chovají v podstatě shodně, lze předpokládat, že extrakt ze stacionárních kultur obou 

kmenů bude mít na růst bakterií testovaných v následujících inhibičních pokusech 

srovnatelné účinky. 

 

6.2 PRODUKCE A IZOLACE  SURFAKTINU  

V průběhu diplomové práce byly připraveny celkem tři izoláty surfaktinu. 

Kultivace bakteriální kultury  B. subtilis ATCC 21332 probíhala ve 30°C za snížené 

aerace (120 rpm) v minerálním médiu dle Coopera. Konečná optická denzita 

stanovená při 420 nm, OD420 dosahovala ve třech nezávislých pokusech hodnot 16,0 – 

18,0.  Ze stacionární kultury  byl po 72 hodinách růstu produkčního kmene získán 

centrifugací  bezbuněčný supernatant.   

Izolát surfaktinu (dále již jen surfaktin) byl připraven ve třech krocích 

(SYMMANK et al. 2002, ABDEL-MAWGOUD et al. 2008). V prvním kroku byl 
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bezbuněčný supernatant precipitován koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. Ve 

druhém kroku následovala extrakce precipitátu obsahujícího surfaktin metanolem. Ve 

třetím kroku byl extrakt přečištěn chloroformem.  Získaný surfaktin byl rozpuštěn ve 

100% metanolu. Objem získaných roztoků izolátů surfaktinu byl normalizován tak, 

aby byla vždy koncentrace surfaktinu v nezávislých izolátech shodná; tj. izolát 

surfaktinu z 0,5 l média bakteriální kultury OD420 18,0 byl rozpuštěn v 1 ml metanolu. 

Přesné analytické stanovení koncentrace surfaktinu bylo provedeno metodou 

kapalinové chromatografie kombinované s hmotnostní spektrometrií. Ze tří 

nezávislých kultivací a následných izolací bylo v průběhu diplomové práce získáno z 

celkem 15 litrů média 1243 mg surfaktinu. 

 

6.2.1  Stanovení koncentrace surfaktinu  

Koncentrace surfaktinu v izolátech byla stanovena kapalinovou chromatografií 

kombinovanou s hmotnostní spektrometrií (Liquid Chromatography/Mass 

Spectrometry, LC/MS). Jako standard byl použit čistý komerční surfaktin (Sigma 

Aldrich) rozpuštěný v metanolu (Obr. 8). Analyzovány byly tři nezávislé izoláty 

surfaktinu, jejichž charakterizaci uvádí Tab. 2.  

 
 
Obr. 8 Chromatogram standardu surfaktinu (Sigma) obsahujícího pět izoforem 
surfaktinu s délkou řetězce mastné kyseliny 12, 13, 14, 15 a 16 atomů uhlíku  
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Izoformy surfaktinu jsou znázorněny jako vrcholy intenzity (osa y) v závislosti na čase  eluce 
(osa x).  

Vzorek m/z Izolát I Izolát II Izolát III 

C-12 (%) 994,6 2,4 2,2 3,5 

C-13 (%) 1008,6 10,0 12,6 14,3 

C-14 (%) 1022,6 42,4 40,3 38,0 

C-15 (%) 1036,6 34,6 33,6 32,6 

C-16 (%) 1050,6 10,6 11,3 11,6 

Σ surfaktin  (mg)  411,2 397,5 434,2 

Surfaktin mg/l média  89,4 86,4 94,4 

Tab. 2 Koncentrace surfaktinu (mg/l) stanovené ve filtrátech kultur pomocí LC/MS  
Detekce iontů: m/z 994,6, m/z 1008,6, m/z 1022,6, m/z 1036,6  a m/z 1050,6. C-12, C-13,  
C-14 , C-15 a C-16 – izoformy surfaktinu s řetězcem mastné kyseliny o délce 12, 13, 14, 15 
resp. 16 atomů uhlíku. Σ surfaktinu – celkový výtěžek surfaktinu v metanolovém izolátu 
z dané izolace (mg).  Surfaktin mg/l média – výtěžek surfaktinu získáný z jednoho litru 
kultivačního média. 

 

Je patrné (Tab. 2), že izoláty obsahují pět izoforem surfaktinu lišících se 

počtem atomů uhlíku v řetězci β-hydroxy mastné kyseliny. Nejhojněji zastoupenou 

izoformou ve všech izolátech je surfaktin C-14. Naopak nejnižší zastoupení mají 

izoformy surfaktinu C-12 a C-16. Výtěžnost surfaktinu je u všech tří nezávislých 

kultivací a izolací srovnatelná. První kultivace a izolace poskytla celkový výtěžek 

surfaktinu 411,2 mg, druhá 397,5 mg a třetí 434,2 mg. Množství surfaktinu vztažené 

na litr kultivačního média bylo v izolátu I 89,4 mg, v izolátu II 86,4 mg a v izolátu III 

94,4 mg.  

Lze tedy uzavřít, že celý proces zahrnující kultivaci produkčního kmene až po 

izolaci a chemické složení surfaktinu se vyznačuje vysokou reprodukovatelností. 
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6.3 TESTOVÁNÍ INHIBIČNÍHO ÚČINKU SURFAKTINU NA RŮST       
Bacillus subtilis 168  

6.3.1 Inhibice růstu na pevné půdě – kapkový test 

Pro orientační stanovení inhibiční koncentrace surfaktinu byl použit kapkový 

test (KEARNS a LOSICK  2003) jehož výhodou je nízká spotřeba surfaktinu.  

Kapkové inhibiční testy byly prováděny aplikací 10 µl roztoku surfaktinu 

v metanolu v dané koncentrační řadě na předem označená místa na  Petriho miskách 

se živným agarem. Po 10 minutách byla na stejné místo nanášena bakteriální kultura 

B. subtilis 168 v  exponenciální fázi růstu o velikosti inokula 105, 104, 103 a 102 buněk.  

Následovala kultivace ve 30°C po dobu 14 hodin. Míra inhibice byla posuzována 

podle průměru nárůstu makrokolonie, která vznikla z příslušného inokula po dané 

době kultivace. Jako kontrola byla místo surfaktinového izolátu analogickým 

způsobem aplikována sterilní destilovaná voda, 100 % metanol a purifikovaný 

surfaktin (SIGMA ALDRICH). 

Pro kontrolu případné nespecifické toxicity surfaktinového izolátu sloužil 

extrakt ze stacionární kultury neprodukčního kmene B. subtilis 168 získaný  shodným 

izolačním postupem jako surfaktin z kmene B. subtilis ATCC 21332.  
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6.3.1.1 Kapkový test – inhibice růstu surfaktinem 

 

Obr. 9 Růst B. subtilis 168 na pevné půdě v přítomnosti surfaktinu 
Koncentrační řada surfaktinu byla nánášena na Petriho misky po směru hodinových ručiček od 
koncentrovaného roztoku (v pozici 12 hod). 
105 až 102 označuje počet inokulovaných bakteriálních buněk.  
        - průměr makrokolonie v mm. 
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Velikost inokula B. subtilis 168  surfaktin 

µg 105 buněk 104 buněk 103 buněk 102 buněk 

2,7.102 
▲ 

Ø 15 ± 1 
▲ 

Ø 15 ± 1  

7 kolonií 

Ø 1 - 2 
0 

2,7.101 
▲ 

Ø 15 ± 1  
▲ 

Ø 15 ± 1  

21 kolonií 

Ø 1 - 2 
0 

2,7.100 
▲ 

Ø 10 ± 1 
▲ 

Ø 15 ± 1 

● 

Ø 12 ± 1 
0 

0,27.10-1  
▲ 

Ø 10 ± 1  
▲ 

Ø 10 ± 1  
▲ 

Ø 10 ± 1 
0 

0,27.10-2  
▲ 

Ø 10 ± 1 
▲ 

Ø 10± 1  
▲ 

Ø 10 ± 1 
0 

0,27.10-3  
▲ 

Ø 10 ± 1  
▲ 

Ø 10 ± 1  
▲ 

Ø 10 ± 1 
0 

Kontrola 
- metanol 

▲ 
Ø 10 ± 2  

▲ 
Ø 10 ± 1 

▲ 
Ø 10± 1 

0 

Tab. 3 Nárůst B. subtilis 168  na pevné půdě v přítomnosti surfaktinu  
Kultivace při 30°C po dobu 14. hodin. Ø  - průměr kolonie v mm. ▲ -  makrokolonie 
s kompaktním nárůstem bakterií, ● - makrokolonie s náznakem jednotlivých, ale 
nepočitatelných kolonií, 0 - nulový nárůst bakterií. 
Údaje jsou získány ze tří nezávislých pokusů. 
 

Z výsledků kapkového testu, jak je patrné z Obr. 9  a Tab. 3, vyplývá, že 

surfaktin v množství 2,7 - 2,7.10-3 µg neinhiboval růst bakterií při velikosti inokula 105 

a 104 buněk.  

Překvapivý a prokazatelně větší nárůst makrokolonií (průměr 15 mm) při 

nejvyšších nanáškách surfaktinu, tj. 2,7.102 a 2,7.101 µg (inokulum 105 a 104 buněk) 

naznačoval dokonce stimulační účinek této povrchově aktivní látky na růst bakterií.  

Subletální inhibice růstu bakterií surfaktinem byla pozorována až u nižšího 

počtu bakterií v inokulu 103 buněk při použití 2,7.102  - 2,7.100 µg surfaktinu. Se 

snižujícím se množstvím surfaktinu  inhibiční účinek mizí. Přítomnost 2,7.10-1 -  

2,7.10-3  µg surfaktinu se již na růstu tohoto inokula neprojevuje (shodný nárůst 

s kontrolami – metanol, destilovaná voda). 

Naopak na inokulum 102 buněk měl surfaktin v celé koncentrační řadě 100% 

inhibiční účinek. Vzhledem k tomu, že shodný výsledek (tedy nulový nárůst) poskytla 
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i kontrola metanolu, je zřejmé, že inhibici způsobil metanol, ve kterém byl izolát 

rozpuštěn.  

Zcela shodné výsledky dával i čistý komerční surfaktin (Sigma), který byl 

testován podle stejného schématu, jak uvádí Tab. 3 pro námi vyizolovaný surfaktin 

(není ukázáno). 

 Podobný obraz nárůstu bakteriální biomasy jako kontrola – metanol, tj. 10 mm 

poskytla i kontrola s aplikací sterilní destilované vody (není ukázáno). 

Lze tedy uzavřít, že účinek surfaktinu na bakterie na pevné půdě v provedení 

kapkového testu závisí jak na množství látky, tak na počtu bakterií inokulovaného do 

místa aplikace surfaktinu. Použitý experimentální systém zachytil jak inhibiční, tak 

stimulační působení surfaktinu a vymezil rámcově jeho účinnost při konkrétním 

uspořádání.  

Současně byl jako perspektivní pro další studium inhibice růstu vybrán takový 

poměr množství surfaktinu k inokulu bakterií, při kterém byl pozorován subletální 

účinek surfaktinu, tj. 2,7.100 µg surfaktinu  a 103 bakterií. Další nutnou podmínkou pro 

řešení diplomové práce bylo napěstovat bakteriání biomasu vystavenou v průběhu 

růstu částečné inhibici surfaktinem v dostatečném množství pro zamýšlené analýzy 

cytoplazmatické membrány. 

 

6.3.1.2  Kapkový test – inhibice růstu extraktem z B. subtilis 168  

Cílem tohoto pokusu bylo ověřit míru nespecifické toxicity  “pozadí“ 

surfaktinového izolátu z produkčního kmene B. subtilis ATCC 21332. K tomuto účelu 

byl použit extrakt získaný z kultury B. subtilis 168 za stejných růstových podmínek a 

podle stejného izolačního protokolu. 

Provedení kapkového testu bylo shodné s postupem uvedeným v odstavci 

6.3.1. Množství použitého extraktu získaného ze stacionární kultury B. subtilis 168 je 

vyjádřeno jako desítková stupnice ředění prováděného stejným postupem jako byla 

připravena ředící řada surfaktinového izolátu. 
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Obr. 10 Růst B. subtilis 168 na pevné  půdě s přídavkem extraktu  z B. subtilis 168  
Koncentrační řada extraktu B. subtilis 168 byla nanášena na Petriho misky po směru 
hodinových ručiček od koncentrovaného roztoku  (v pozici 12 hod). 
105 až 102 označuje počet inokulovaných bakteriálních buněk.  
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Velikost inokula B. subtilis 168  Extrakt 
B. subtilis 168 105 buněk 104 buněk 103 buněk 102 buněk 

Koncentrovaný 
▲ 

Ø 12 ± 1 
▲ 

Ø 12 ± 1 

● 

Ø 12 ± 1 
0 

10-1 ▲ 
Ø 12 ± 1 

▲ 
Ø 12 ± 1 

▲ 
Ø 12 ± 1 

6 kolonií 

Ø 1-2 

10-2 
▲ 

Ø 12 ± 1 
▲ 

Ø 12 ± 1 
▲ 

Ø 12 ± 1 
8 kolonií 

Ø 1-2 

10-3 
▲ 

Ø 12 ± 1 
▲ 

Ø 12 ± 1 
▲ 

Ø 12 ± 1 
11 kolonií 

Ø 1-2 

Kontrola 
- metanol 

▲ 
Ø 11 ± 1 

▲ 
Ø 11 ± 1 

▲ 
Ø 11 ± 1 

35 kolonií 
Ø 1-2 

Tab. 4  Růst B. subtilis 168 na pevné půdě s přídavkem extraktu z B. subtilis 168   
Kultivace při 30°C po dobu 14 hodin. V prvním sloupci je uvedeno ředění koncentrovaného 
extraktu.  Ø  - průměr kolonie v mm. ▲ - makrokolonie s kompaktním nárůstem bakterií, ● - 
makrokolonie s náznakem jednotlivých, ale nepočitatelných kolonií, 0 -  nulový nárůst 
bakterií. Údaje jsou získány ze tří nezávislých kultivací.  

 

Tab. 4 a Obr. 10 ukazují, že při velikosti inokula 105 a 104 bakteriálních buněk, 

extrakt z B. subtilis 168 neinhiboval růst ani v jedné z použitých koncentrací extraktu.  

Inhibiční účinek byl pozorován pouze při velikosti inokula 103 buněk při 

použití neředěného extraktu. Účinnost extraktu je tedy o 2 řády nižší než účinnost 

surfaktinu (viz Tab. 3 a 4), který byl  přibližně 100krát menší než u působení 

surfaktinu (viz Tab. 1 a 2). Vyšší ředění extraktu inhibici růstu nevyvolala: nárůst 

bakterií byl shodný s nárůstem kontroly s metanolem.  

Naopak úplnou inhibici růstu vyvolal neředěný extrakt při působení na 

inokulum o počtu buněk 102. V ostatních ředěních extraktu byla pozorována u 

stejného množství buněk přibližně shodná, cca 90% inhibice. Podle výsledku účinku 

metanolu na růst inokula 102 bakterií lze však říci, že se zřejmě jednalo o 

kombinované působení extraktu a metanolu, neboť i metanol vyvolal srovnatelnou 

inhibici růstu. 

Jako projev inhibice byla hodnocena změna kompaktní makrokolonie 

v populaci nezávislých mikrokolonií. Tento účinek vyvolal při inokulu 103 bakterií 

surfaktin v ředění 10-2 a neředěný extrakt B. subtilis 168, jak ukazuje uspořádání 
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označené ● v Tab.  3 a 4. Lze tedy uzavřít, že extrakt z  B. subtilis 168 má na růst 

bakterií průvodní, nikoliv zásadní negativní efekt.   

Na základě uvedených výsledků inhibice růstu na pevné půdě bylo přistoupeno 

k inhibičním růstovým pokusům v tekutém kultivačním médiu. 

 

6.3.2 Inhibice růstu B. subtilis 168 surfaktinem -  tekutém médiu 

Růst bakterií v tekutém médiu umožňuje získat exponenciálně rostoucí 

populaci bakterií v ustáleném stavu, tedy shodné fyziologie optimální pro zamýšlené 

analýzy.  

Orientační testování vhodné inhibiční koncentrace surfaktinu v tekutém médiu 

probíhalo ve 30°C, při snížené aeraci 120 rpm v živném bujónu Oxoid. Surfaktin 

rozpuštěný v metanolu byl přidáván do vytemperovaného média a po jeho rozmíchání 

následovala inokulace bakteriální kulturou z exponenciální fáze růstu. V úvodním 

pokusu byla v návaznosti na předchozí inhibiční kapkové testy použita tři různě veliká 

inokula, tj. 106, 105 a 104 buněk/ml. Koncentrace surfaktinu v médiu byla 270 µg/ml.  

Kontrolní bakteriální kultura rostla bez surfaktinu, pouze v živném bujónu. 

Velikým metodickým problémem se ihned v počátku ukázalo být obtížné 

rozpuštění surfaktinu ve vodném prostředí tekutého média. Vždy po přidání 

surfaktinového izolátu do média došlo k jeho vyvločkování a zakalení média, přičemž 

velikost zákalu (OD) nedosahovala v paralelních baňkách stejných hodnot. Nebylo 

tedy možné přesně stanovit OD rostoucích kultur, což vedlo k nepřesnému výpočtu 

doby zdvojení bakteriální kultury, jak vyplývá z Tab. 5. 
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Tab. 5 Testování inhibice růstu B. subtilis 168 v tekuté kultuře při velikosti inokula 106, 
105, 104 buněk/ml v přítomnosti surfaktinu (270 µg/ml) a extraktu  z   B. subtilis 168.  

Kultivace probíhala ve  30°C a aeraci 120 rpm. Údaje jsou získána ze tří nezávislých kultivací. 
 

Protože výsledky prvního pokusu nebyly jednoznačné, byl tento klíčový pokus 

zopakován ještě dvakrát. Ani v těchto pokusech však nebyly doby zdvojení 

reprodukovatelné, a proto bylo od kultivace v tekutém médiu odstoupeno. 

 

6.3.3 Inhibice růstu B. subtilis 168 surfaktinem na pevné půdě 

Neúspěšné snahy o získání biomasy exponenciální kultury inhibované 

surfaktinem v tekutém médiu obrátily pozornost opět ke kultivaci bakterií na pevné 

půdě. První podmínkou pro tuto sérii pokusů bylo ověření, že bakteriální kultura B. 

subtilis 168 roste na pevné půdě exponenciálně s reprodukovatelnou dobou zdvojení. 

 

  

 

 

 

 Doba zdvojení  T B. subtilis 168  
(min) 

 

Surfaktin 
270 µg /ml 

Kontrola 

106 buněk/ml 62 ± 2 40 ± 2 

105 buněk/ml 24 ± 2 38 ± 1 1. 

104 buněk/ml 19 ± 1 39 ± 1 

106 buněk/ml 46 ± 2 36 ± 1 

105 buněk/ml 97 ± 3 40 ± 2 2. 

104 buněk/ml 53 ± 3 41 ± 2 

106 buněk/ml 53 ± 2 42 ± 1 

105 buněk/ml 37 ± 3 40 ± 2 3. 

104 buněk/ml 27 ± 2 41 ± 1 



 75 

6.3.3.1 Růstová křivka B. subtilis 168 na pevném médiu 

 Petriho misky se živným agarem byly inokulovány 107 buněk z exponenciální 

fáze růstu. V průběhu kultivace, která probíhala ve 30°C byla v hodinových 

intervalech biomasa smyta z pevné půdy destilovanou vodou definovaného objemu a 

stanovena její OD. Závislost hodnot log2 OD jako funkce času ukazuje Obr. 11.  

 

  

Růstová křivka B .subtilis  168  na pevné půdě
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Obr. 11  Růstová křivka bakteriální kultury B. subtilis 168 na pevné půdě.  
Kultivace probíhala ve 30 °C a byla prováděna vždy ve dvou nezávislých paralelách. 

 
 

Jak je patrno z Obr. 11  kontrolní bakteriální kultura rostla na živném agaru 

s dobou zdvojení T = 72 minut. Přechod do stacionární fáze nastal po 8 hodinách 

kultivace při OD420 13,7. Ve 12. hodině začala bakteriální kultura lyzovat, tento proces 

pokračoval až do ukončení pokusu ve 24. hodině. 

Toto experimentální uspořádání tedy prokázalo schopnost bakteriální kultury 

B. subtilis 168 růst na pevné půdě exponenciálně a s reprodukovatelnou dobou 

zdvojení. 
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6.3.3.2 Stanovení inhibiční koncentrace surfaktinu  

Stanovení optimální inhibiční koncentrace surfaktinu na pevné půdě navázalo 

na výsledky předchozích kapkových testů. Byla tedy testována koncentrace surfaktinu 

270 µg / ml média při velikosti inokula 107, 106, 105  bakterií na misku. Zvýšení 

velikosti inokula bylo motivováno potřebou získat dostatečné množství bakteriální 

biomasy pro následující analýzy cytoplazmatické membrány. 

 

  Velikost inokula B.subtilis 168  

 107  
buněk 

106  
buněk 

105  
buněk 

107  
buněk 

106  
buněk 

105  
buněk 

 Nárůst  
bakteriální biomasy 

OD  
bakteriální biomasy 

Surfaktin 
270 µg/ml 

média 
+ 0 0 18,5 ± 0,4 0 0 

Kontrola 
 - růst + + + 15,9 ± 0,5 16,4 ± 0,4 16,2 ± 0,3 

Kontrola 
 - metanol + + + 16,1± 0,6 16,3 ± 0,3 16,3 ± 0,2 

Tab. 6 Nárůst bakteriální kultury B. subtilis 168 rostoucí na živném agaru s přídavkem  
surfaktinu v koncentraci 270 µg/ml média a s přídavkem metanolu.   
Kultivace ve 30°C po dobu 14 hodin. + - kompaktní nárůst bakterií po celé misce, 0  - nulový 
nárůst bakterií. Pokus byl vždy prováděn na třech paralelních Petriho miskách. 

 

Jak ukazuje Tab. 6, surfaktin v koncentraci 270 µg/ml  při velikosti inokula 107 

buněk stimuloval růst bakteriální populace, což se projevilo v dosažených hodnotách 

optické denzity bakteriální biomasy (OD270µg/ml 18,5 a ODkontrola 16). Tento fenomén 

stimulace byl již jednou prokázán v kapkových testech. Naopak na kultury vzniklé z  

inokula  106 a 105 buněk měl surfaktin v této koncentraci baktericidní účinek, který se 

projevil nulovým nárůstem. 

Vzhledem k těmto výsledkům byla v následujících pokusech testována širší 

koncentrační řada surfaktinu 100 – 1000 µg/ml při použití inokula o velikosti 107 

bakteriálních buněk. 
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V Tab. 6 si lze povšimnout i skutečnosti, že kontrola testující účinek metanolu 

poskytla neomezený nárůst bakteriální biomasy. Důvodem bylo úspěšné odpaření 

metanolu z živného agaru na Petriho miskách jejich preinkubací při 70°C. 

 

6.3.3.3 Stanovení inhibiční, resp. stimulační koncentrace surfaktinu 

Výsledky předchozího pokusu vyústily v potřebu rozšířit inhibiční testy o vyšší 

koncentrace surfaktinu. Účinek surfaktinu aplikovaného do pevného média 

v koncentračním rozmezí 100 – 1000 µg/ml média (Tab. 7) byl odečítán po 14 

hodinách kultivace ve 30°C. Bakteriální biomasa byla s povrchu agaru spláchnuta 

destilovanou vodou definovaného objemu, nesuspendována a byla stanovena její OD. 

Stejným způsobem byl testován i růst bakteriální kultury na pevné půdě bez 

přídavku surfaktinu. Jako další kontrola sloužila bakteriální kultura rostoucí na pevné 

půdě s přídavkem 100% metanolu v objemu, odpovídajícímu největšímu objemu 

přídavku surfaktinového roztoku v metanolu do agaru. 

 

Koncentrace 
surfaktinu 

(µg/ml média) 

Nárůst 
bakteriální biomasy 

OD 
bakteriální biomasy 

100 + 18,5 ± 0,5 
300 + 20,0 ± 1,0 
400  12,0 ± 0,7 
500 100  ± 10 kolonií na misku 4,5 ± 0,5 
600 50  ± 5 kolonií na misku 2,9 ± 0,3 
700 0 0 
800 0 0 
900 0 0 

1000 0 0 
Kontrola - růst + 15,9 ± 0,5 

Kontrola - MetOH + 16,1 ± 0,6 

Tab. 7 Nárůst bakteriální kultury rostoucí na živném agaru s přídavkem  surfaktinu o 
koncentraci 100 – 1000 µg/ml média a s přídavkem metanolu.   
Kultivace ve 30°C po dobu 14 hodin. + - kompaktní nárůst bakterií po celé misce,               - 
nárůst bakterií po celé Petriho misce s náznakem jednotlivých kolonií (nepočitatelně), 0 -  
nulový nárůst bakterií. Pokus byl vždy prováděn na třech paralelních Petriho miskách. 
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Výsledky pokusu uvádí Tab. 7. Vyplývá z nich, že surfaktin  v koncentracích 

700 až 1000 μg/ml působí baktericidně. Koncentrace 500 a 600 μg surfaktinu/ml 

inhibuje nárůst bakteriální biomasy ze 70 – 80 % oproti kontrole, zatímco 30 % 

inhibiční účinek na růst byl pozorován při aplikaci  400 μg surfaktinu/ml agaru. Tato 

koncentrace surfaktinu poskytuje požadovanou částečnou inhibici růstu bakterií při 

dostatečném množství bakteriální biomasy, potřebném pro následující analýzy 

cytoplazmatické membrány. 

V přítomnosti 300 μg surfaktinu/ml dorostla naopak bakteriální kultura do 

vyšší optické denzity OD420 20,0 než kontrola bez surfaktinu (OD420 16,0). Vyšší 

nárůst bakteriální biomasy OD420 poskytla dokonce i koncentrace surfaktinu 100  

μg/ml. Podařilo se tedy opakovaně prokázat i opačný, tedy podpůrný účinek 

surfaktinu, je-li přítomen v prostředí v určitém koncentračním rozmezí, nižším než je 

inhibiční koncentrace.  

 

6.3.3.4 Charakterizace růstu  B. subtilis 168  na pevném médiu 
v přítomnosti surfaktinu 

Pro růst B. subtilis 168 na pevné půdě v přítomnosti surfaktinu byla jako 

inhibiční koncentrace použita 400 µg surfaktinu/ml média. Vzhledem 

k neočekávanému pozorování stimulačního účinku surfaktinu, byla do testů 

cytoplazmatických membrán přivzata i bakteriální biomasa, jejíž růst byl přídavkem 

surfaktinu stimulován; pro její přípravu byla použita koncentrace 300 µg surfaktinu/ml 

média. Kultivace a následné odběry bakteriální biomasy probíhaly stejně jako 

v kapitole 6.3.3. 
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a.  

Inhibice růstu B . subtilis  168  surfaktinem
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b.  

Stimulace růstu B .subtilis  168  surfaktinem
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Obr. 12 Růstová křivka bakteriální kultury B. subtilis 168 na pevné půdě v přítomnosti 
sufaktinu. 
a – růstová křivka v přítomnosti inhibiční koncentrace surfaktinu (400 µg/ml). 
b – růstová křivka v přítomnosti stimulační koncentrace surfaktinu (300 µg/ml).  
Kultivace probíhala ve 30°C  a vždy ve dvou nezávislých paralelách. 
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Jak ukazuje Obr. 12a, bakterie rostoucí v přítomnosti inhibiční koncentrace 

surfaktinu procházejí na rozdíl od kontroly nejprve tří hodinovou fází lag. Následná 

exponenciální fáze je charakterizovaná dobou zdvojení T = 116 minut, tedy bakterie 

rostou téměř 2x pomaleji než kontrolní kultura, jejíž T = 72 min. K přechodu do 

stacionární fáze dochází po 14 hodinách kultivace při OD420 14,0. V časovém rozmezí 

kultivace 15 až 24 hodin nebyla pozorována lyze oproti kontrolní kultuře. 

Z Obr. 12b je patrné, že i bakteriální kultura rostoucí v přítomnosti surfaktinu 

se stimulačním účinkem procházela na rozdíl od kontroly fází lag trvající tři hodiny, 

stejně jako bakteriální kultura v přítomnosti inhibiční koncentrace.  Následně rostla 

kultura 5 hodin exponenciálně a to s dobou zdvojení T = 60 min. Po této době dosáhla 

populace bakterií  OD420 8,5 a přešla do stacionární fáze. Maxima růstu tedy OD420 

22,1 bylo dosaženo po 14 hodinách kultivace. V časovém rozmezí kultivace 14 - 24 

hodin začala bakteriální kultura mírně lyzovat. Tento fenomén lyze u bakterií 

vystavených stimulačním účinkům surfaktinu je podle obrázku odečítán pouze podle 

jediného bodu. Vzhledem k tomu, že však byl tento pokus prováděn opakovaně (5x), 

je tento jev prokazatelný. 

  

6.3.4 Příprava bakteriální biomasy po působení surfaktinem 

Inokulum bakterií B. subtilis 168 z exponenciální fáze růstu bylo vyseto na 

Petriho misky s živným agarem obohaceným surfaktinem o  inhibiční a stimulační 

koncentraci. Kultivace byla ukončena ve střední exponenciální fázi růstu (při OD420 

8,5 u inhibice růstu OD420 6,5 u stimulace), která byla stanovena v růstových pokusech 

popsaných v  kapitole 6.3.3.3. Souběžně s kultivací bakterií určených k produkci 

biomasy byl kontrolován standardní průběh růstu, tj. doba zdvojení T a čas lagu. 

Surfaktin připravený při prvních dvou izolacích byl použit pro vyhledání 

vhodné inhibiční, resp. stimulační koncentrace růstu a ke standardizaci obou typů 

kultivací. Proto byl pro přípravu bakteriální biomasy určené k izolaci membrán a 

následným analýzám jejich vlastností připraven třetí izobát surfaktinu. 

Výsledky růstových pokusů v přítomnosti surfaktinu připraveného ve třech 

nezávislých izolacích shrnuje Tab. 8.   
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  Izolát I Izolát II Izolát III Kontrola 

c surfaktinu 
(µg/ml) 400 407 433 --- 

t (hod) 12 12 12 6 

OD 8,5 8,9 6,0 8,5 

L (min) 180 180 180 0 

inhibice 

T (min) 116 116 124 70 

c surfaktinu 
(µg/ml) 300 241 261 --- 

t (hod) 7 7 7,5 6 

OD 6,6 6,3 6,2 8,5 

L (min) 180 180 180 0 

stimulace 

T (min) 60 59 60 70 

Tab. 8 Srovnání inhibičních resp. stimulačních účinků jednotlivých izolátů surfaktinu na 
B. subtilis 168 vzhledem k nárůstu kontrolní biomasy 
c surfaktinu (µg/ml) -  množství surfaktinu obsažené v 1 ml kultivačního média;  
t – doba ukončení kultivace bakteriální kultury (hod); OD – optická denzita nárůstu bakteriální 
biomasy při ukončení kultivace; L –  lag fáze (min);  T – doba zdvojení bakteriální biomasy 
(min).  

 

Údaje uvedené v Tab. 8 svědčí o tom, že jev inhibice, resp. stimulace růstu      

B. subtilis 168 na pevné půdě je reprodukovatelný a přísně vázán na použitou 

koncentraci surfaktinu.  

Tato skutečnost se projevuje zejména při inhibici růstu, kde rozdíl 33 µg/ml v 

použité koncentraci surfaktinu u I. a III. izolátu vede k výraznější inhibici růstu, což se 

projevuje na prodloužení doby zdvojení  z TI = 116 min  na      TIII = 124 min a na 

snížení nárůstu bakteriální biomasy z ODI 8,5 na ODIII  = 6,0. Koncentrace  surfaktinu 

působící inhibici růstu je u izolátu I (400 µg/ml) a II (407 µg/ml) srovnatelná. Oba 

systémy poskytují v podstatě i shodný nárůst bakterií (ODI  8,5 a ODII  8,9) i doby 

zdvojení (TI = T II = 116 min).  

V oblasti stimulačních koncentrací surfaktinu, nemá změna koncentrace 

(60µg/ml) výrazný vliv na růst bakterií. Jak ukazuje Tab. 8, mají bakteriální buňky 
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rostoucí na pevné půdě s přídavkem surfaktinu I, II či III shodnou dobu zdvojení        

T = 60 min a ve stejném čase dosahují shodnou OD420  6,4.   

 

6.4 ADAPTACE CYTOPLAZMATICKÉ MEMBRÁNY B. subtilis 168 NA         
SURFAKTIN  

 Mechanizmus rezistence k surfaktinu v produkčních kmenech patří k 

nevyřešeným otázkám. Hlavním cílem diplomové práce byla charakterizace 

adaptivních změn vyvolaných v membráně neprodukčního kmene B. subtilis 168  

surfaktinem působícím na  exponenciálně rostoucí bakterie. Toto experimentální 

uspořádání se sice podstatně liší od přirozeného systému, kde surfaktin působí na 

producenta za stacionární fáze růstu, kdy je surfaktin syntetizován, ale na druhou 

stranu zajišťuje přesně definované podmínky. 

 

6.4.1 Složení polárních hlav fosfolipidů cytoplazmatické membrány         
B. subtilis vystavených účinku surfaktinu  

Z bakterií kultivovaných do střední exponenciální fáze na pevné půdě 

v přítomnosti inhibiční a stimulační koncentrace surfaktinu byla izolována lipidová 

frakce a následně analyzována chromatografií na tenké vrstvě. Jako kontrolní vzorky 

byly použity lipidové izoláty získané z bakterií rostoucí v tekutém médiu a na pevné 

půdě bez surfaktinu.  

Jednorozměrné chromatografické dělení lipidových extraktů bylo provedeno 

na tenké vrstvě silikagelu. Přítomnost fosfolipidů byla detekována parami jódu a 

nihydrinem. Určení fosfolipidových tříd bylo provedeno podle  polohy skvrn 

rozděleného lipidového extraktu B. subtilis 168 kultivovaného v tekutém médiu, jehož 

složení fosfolipidových tříd je známé (Diplomová práce Seydlová, 2006), a proto bylo 

vzato jako standard.  
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Relativní zastoupení fosfolipidových tříd  
B. subtilis  168 
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Obr. 13 Relativní zastoupení fosfolipidových tříd (v %) B. subtilis 168  
Lipidové extrakty byly získány z bakterií  kultivovaných ve 30°C  v tekutém médiu (K-TM), 
na pevném médiu (K-ŽA) a na pevném médiu v přítomnosti surfaktinu v inhibiční (INHIB) a 
stimulační (STIM) koncentraci. Součet obsahu přítomných fosfolipidových tříd v jednotlivých 
vzorcích je roven 100%. lysylPG

 
– lysylfosfatidylglycerol, PS – fosfatidylserin, PG – 

fosfatidylglycerol, PE – fosfatidyletanolamin, CL – kardiolipin, PA – kyselina fosfatidová 
 

 

 K - TM K - ŽA INHIB STIM 

lysylPG 0,4 0,1 0,6 1,1 

PS 17,0 19,3 29,6 22,4 

PG 45,1 43,1 44,8 46,4 

PE 25,2 24,0 17,9 21,4 

CL 11,6 11,3 4,8 6,1 

PA 0,6 1,1 2,3 2,6 

Tab. 9 Relativní zastoupení fosfolipidových tříd z celkového množství fosfolipidů 
v cytoplazmatické membráně v % z celku 
Lipidové extrakty z kultivace ve 30°C v tekutém médiu (K-TM), na pevném médiu (K-ŽA) a 
pevném médiu s přídavkem surfaktinu s inhibiční (INHIB) a stimulační (STIM) koncentrací. 
lysylPG

 
– lysylfosfatidylglycerol, PS – fosfatidylserin, PG – fosfatidylglycerol, PE – 

fosfatidyletanolamin, CL – kardiolipin, PA – kyselina fosfatidová 
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Tato analýza byla z časových důvodů provedena pouze jedenkrát. Nicméně, 

jak zjištěné složení fosfolipidových tříd v kontrolním vzorku tekutého média, tak 

jejich relativní zastoupení je v podstatě shodné s dříve publikovanými výsledky a tedy 

nepřímo potvrzuje správnost provedeného stanovení. 

Z výsledků analýzy fosfolipidů B. subtilis 168 shrnuté v Tab. 9 vyplývá, že 

cytoplazmatická membrána B. subtilis obsahuje šest fosfolipidových komponent. 

Dominantním fosfolipidem je fosfatidylglycerol (PG), jehož podíl cca 45% je všech 

čtyřech testovaných typech membrán překvapivě konstantní. Jeho syntéza tedy není 

surfaktinem přítomným v prostředí ovlivněna. Podobně je to u i minoritního 

lysylfosfatidylglycerolu (lysylPG) a kyseliny fosfatidové (PA), jejichž obsah 

nedosahuje 4% z celku.  

Podstatné zvýšení fosfatidylserinu (PS) z 19% na 30% bylo pozorováno po 

inhibici růstu surfaktinem. K mírnému zvýšení z 19% na 22% dochází i v přítomnosti 

stimulační koncentrace surfaktinu. Vzestup PS u těchto vzorků je kompenzován 

snížením obsahu fosfatidyletanolaminu (PE), konečného produktu syntézy této větve 

fosfolipidů s amino skupinou. Značný je i pokles v zastoupení kardiolipinu (CL), a to 

na polovinu oproti kontrole. Je patrné, že všechny tři fosfolipidové třídy, tj. PS, PE a 

CL, jejichž obsah se v membráně v důsledku přítomnosti surfaktinu v prostředí mění, 

doznávají výraznějších změn při inhibici než při stimulaci růstu.  

Kultivace kontrolních bakterií v tekutém resp. na pevném médiu nemá na 

složení membránových fosfolipidů vliv.  

 

6.4.2 Analýza mastných kyselin cytoplazmatické membrány B. subtilis 168 

Značné  změny v zastoupení fosfolipidových tříd cytoplazmatické membrány 

B. subtilis po působení surfaktinem vedly k otázce, zda se analogicky mění i mastné 

kyseliny  (MK) fosfolipidů.  

Analyzováno bylo složení mastných kyselin fosfolipidů z bakterií 

kultivovaných na pevné půdě v přítomnosti inhibiční a stimulační koncentrace 

surfaktinu. Jako kontrolní vzorky byly použity lipidové izoláty získané z bakterií 

rostoucí v tekutém médiu a na pevné půdě bez surfaktinu.  
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Analýza byla provedena metodou plynové chromatografie (GC) kombinované 

s hmotnostní spektrometrií (MS). Výsledky stanovení jsou uvedeny v Tab. 10 a Obr. 

14.  

 

Název MK zkratka Tm 

(°C) 

K-TM K-ŽA INHIB STIM 

12-Me- tridecanoate i 14:0 53 1,2 0,4 0,2 0,7 

Tetradecanoate 14:0 54 1,1 0,9 2,3 2,6 

13-Me- tetradecanoate i 15:0 52 17,0 18,7 5,0 2,8 

12-Me-tetradecanoate a 15:0 23 39,3 42,9 10,8 7,2 

Pentadecanoate 15:0 53 0,3 0,3 0,6 0,0 

14-Me- pentadecanoate i 16:0 62 4,4 2,1 2,9 3,8 

Cis-9-hexadecenoate 16:1 -0,5 1,3 0,1 0,6 3,2 

Hexadecanoate 16:0 63 7,2 5,2 21,6 22,6 

15-Me- hexadecanoate i 17:0 60 8,5 10,6 3,1 2,0 

14-Me- hexadecanoate  a 17:0 37 12,8 16,4 6,2 5,2 

Heptadecanoate 17:0 61 0,0 0 0 0 

Octadecenoate 18:1 5 4,0 0,8 1,6 3,1 

Octadecanoate 18:0 71 3,1 2,1 45,2 47,0 

Tab. 10  Výsledky stanovení  mastných kyselin cytoplazmatické membrány                      
B. subtilis 168. 
Lipidové extrakty z kultivace ve 30°C v tekutém médiu (K-TM), na pevném médiu (K-ŽA) a 
pevném médiu s přídavkem surfaktinu s inhibiční (INHIB) a stimulační (STIM) koncentrací. 
Součet obsahu přítomných mastných kyselin v jednotlivých vzorcích je roven 100%. Tm – 
teplota tání (°C), MK – mastná kyselina, i/a – iso-, resp. anteiso- série větvení MK. Čísla ve 
sloupci označeném „zkratka“ udávají počet atomů uhlíku a dvojných vazeb v alifatickém 
řetězci. 
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Zastoupení mastných kyselin v cytoplazmatické membráně 
B. subtilis  168 
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Obr.  14 Zastoupení jednotlivých mastných kyselin v cytoplazmatické membráně            
B. subtilis 168  
Lipidové extrakty z buněk rostoucích v živném bujónu (K-TM), na živném agaru (K-ŽA) a na 
živném agaru s přídavkem surfaktinu v inhibiční (INHIB) a stimulační (STIM) koncentraci. 
Součet obsahu mastných kyselin v každém vzorku udává 100%. Legenda v obrázku je shodná 
se záhlavím Tab. 10. MK – mastná kyselina, i – iso, a – anteiso.  
 
 

 K - TM K - ŽA INHIB  STIM  

Nevětvené MK 16,8 9,4 71,8 78,3 

Větvené MK 83,2 90,6 28,2 21,7 

Iso -  31,1 31,8 11,2 9,3 

Anteiso -  52,1 59,3 17 12,4 

Nasycené MK 94,7 99,1 97,8 93,7 

Nenasycené MK 5,3 0,9 2,2 6,3 

Tab. 11 Procentuální zastoupení větvených a nevětvených, resp. nasycených a 
nenasycených  mastných kyselin cytoplazmatické membrány B. subtilis 168  
Součet procentuálního zastoupení nevětvených a větvených, resp. nasycených a 
nenasycených, mastných kyselin dává 100% všech mastných kyselin v buňce.  
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Tato analýza byla provedena celkem dvakrát. Indukované změny spektra MK 

naznačují, že se jedná o stejnou odpověď, jejíž intenzita je přísně závislá na použité 

koncentraci surfaktinu. Výsledky obou analýz vyzněly shodně. Tab. 10 a 11 shrnuje 

výsledky analýzy provedené v pořadí jako druhé. 

Z Tab. 10 a 11 je patrné, že bakterie reagují na surfaktin na úrovni mastných 

kyselin velice citlivě, a to jak na úrovni inhibiční, tak stimulační koncentrace. Typické 

složení mastných kyselin B. subtilis ilustruje vzorek bakteriální kultury v rostoucí 

v tekutém médiu (K-TM), ve kterém převažují větvené mastné kyseliny (83 %), 

z nichž 52 % tvoří anteiso- a 31% iso- větvené mastné kyseliny. Majoritní mastnou 

kyselinu představuje a15:0 s téměř 40% podílem.  Mezi další mastné kyseliny 

s výraznějším zastoupením patří i15:0 a a17:0 tvořící 17 resp. 13 % z celku.  

Charakteristický je také nízký obsah nevětvených mastných kyselin (17%). Téměř 

shodné složení poskytuje i izolát z bakterií B. subtilis 168 rostoucích na pevném 

médiu.  

Složení mastných kyselin bakterií vystavených účinkům surfaktinu, jak 

v inhibiční tak stimulační koncentraci, doznalo zásadních změn. Je pozoruhodné, že 

obměna MK vyvolaná jak inhibiční, tak stimulační koncentrací surfaktinu má stejnou 

povahu a na úrovni kvantity se jednotlivé typy MK obou membrán liší jen mírně. 

Z Tab. 10 je patrné, že k výraznému přeskupení obsahu mastných kyselin dochází ve 

prospěch 18:0 (45% resp. 47%), jejíž obsah se po působení surfaktinem zvyšuje 

22krát. Tato MK tedy esterifikuje téměř polovinu všech přítomných fosfolipidových 

molekul v membráně. Podobná tendence, tj. čtyřnásobné zvýšení je pozorováno i u 

MK 16:0. Nevětvené MK s 16 a 18 atomy uhlíku zvyšují své zastoupení z 7% na 67% 

u inhibice a 70 % u stimulace, tedy téměř 10krát. V návaznosti na významný vzestup 

obsahu 18:0 a 16:0 dochází naopak k značnému poklesu obsahu mastných kyselin s 15 

a 17 atomy uhlíku, tedy součet obsahu MK a15:0 + a17:0 klesá z 58% na 17% 

v přítomnosti inhibiční koncentrace surfaktinu, resp. na 12% v přítomnosti stimulační 

koncentrace surfaktinu. Obsah MK iso-série s těmito délkami řetězce klesá z 30% na 

8% resp. 5%. Tyto pozorované změny ukazují, že se v membráně naprosto zásadně 

zvyšuje obsah MK s vysokým bodem tání a delším řetězcem. Grafické zpodobnění 

výsledků z Tab. 10 přibližuje Obr. 14 

Dílčí změny v zastoupení MK v přehledné podobě znázorňuje Tab. 11. Je z ní 

patrno, že podstatné změny doznal poměr nevětvených a větvených MK, který se 
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obrací z kontrolních 83:17 na 28:72 při působení inhibiční koncentrace surfaktinu a na 

22:78 u stimulační koncentrace. Nenasycené mastné kyseliny nepřesahují  ve všech 

analyzovaných vzorcích 6,3 % a  jsou tedy zanedbatelnou složkou membrány. 

 

6.4.3 Analýza bílkovin cytoplazmatické membrány B. subtilis 168   

Analýza proteinů cytoplazmatické membrány B. subtilis 168 přispěla 

k přiblížení změn membránového proteomu vyvolaných surfaktinem přítomným 

v kultivačním médiu. Cytoplazmatické membrány byly izolovány z bakterií rostoucích 

na pevném médiu s přídavkem inhibiční a stimulační koncentrace surfaktinu a 

z kontrolních buněk (tekuté a pevné médium). Paralelně bylo zkoumáno i složení 

bílkovin těchto cytoplazmatických membrán poté, co byly z jejich povrchu odstraněny 

cytoplazmatické proteiny asociované s membránou pomocí vysoké iontové síly 

působené 1 M roztokem KCl, kterým byly membránové izoláty promyty. 

 K separaci proteinů podle relativní molekulové hmotnosti (Mr) byla použita 

jednorozměrná polyakrylamidová gelová elektroforéza (1D SDS-PAGE). Detailní 

rozdělení bílkovin cytoplazmatické membrány B. subtilis 168 v daném rozmezí 

relativních molekulových hmotností bylo docíleno použitím gelů s různými 

koncentracemi polyakrylamidu (7,5%; 12,5%  a 15+20% ). Na dráhu bylo nanášeno 

75 μg membránových proteinů. Po separaci elektroforézou byly bílkoviny 

zviditelněny roztokem barviva Coomassie blue R-250.  

 

6.4.3.1 Dělení membránových proteinů B. subtilis v 7,5% 
polyakrylamidovém  gelu  

Gel se 7,5% koncentrací polyakrylamidu byl použit pro vyšší rozlišení v 

oblasti vysokomolekulárních proteinů s možností přesnějšího stanovení Mr v rozmezí 

standardů  Mr 45 000 až 97 000. Analyzovány byly proteiny cytoplazmatických 

membrán bakterií rostoucích na živném agaru s přídavkem inhibiční (INHIB) a 

stimulační (STIM) koncentrace surfaktinu, v živném bujónu (K-TM) a na živném 

agaru (K-ŽA) bez přídavku surfaktinu. Výsledek dělení je patrný z Obr. 15.  
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     I.                                                                 II. 

 

 

 

 

 

        

 

 

Obr.  15 Dělení membránových proteinů v 7,5% gelu  
I. Membránové proteiny bez omytí 1M KCl 
II. Membránové proteiny po omytí 1M KCl 
std. – směs proteinových standardů molekulových hmotností, jejichž velikosti 
jsou uvedeny nad jednotlivými pruhy 
K-TM – kontrolní membrány z živného bujónu 
K-ŽA – kontrolní membrány z živného agaru 
STIM -  membrány buněk vystavených stimulační koncentraci surfaktinu  
INHIB  – membrány buněk vystavené inhibiční koncentraci sufaktinu 
            - zvýšená syntéza proteinů      
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Obr. 16 Denzitogram 7,5% polyakrylamidového gelu  
Srovnání spektra mebránových bílkovin bakterií izolovaných z živného agaru bez a po omytí 
1M KCl. Hodnoty Rf standardů: Mr 97 000– Rf 0,47; Mr 66 000 – Rf 0,64; Mr 45 000 – 0,92. 
Rf – retenční faktor; A. U. – arbitrary units (intenzita)  

 

Jak je patrné z elektroforetogramu na Obr. 15 v oblasti Mr > 45 000 

neindukuje inhibiční ani stimulační koncentrace surfaktinu oproti kontrolnímu vzorku 

ze živného agaru výrazné změny ve složení bílkovin cytoplazmatické membrány. 

Stejně tak nebyla v těchto vzorcích zjištěna přítomnost či absence proteinů oproti 

složení proteinů kontrolní membrány bakterií z pevného média.  

Výrazné změny ve složení bílkovin nebyly pozorovány ani při srovnání 

cytoplazmatických membrán pocházejících z buněk vystavených inhibiční resp. 

stimulační koncentraci surfaktinu.  

Z elektroforetogramu (Obr. 15) je zřejmé, že složení proteinů cytoplazmatických 

membrán pocházejících z kontrolních vzorků bakterií rostoucích v tekutém a na pevném 

médiu se nepatrně liší.  U vzorků cytoplazmatických membrán bakterií rostoucích na 

živném agaru byly nalezeny zesílené či nově syntetizované proteiny.  Proteinové pruhy 

s novou resp. zvýšenou syntézou jsou graficky znázorněny tak, jak uvádí legenda k Obr. 

15. 

Očekávané odstranění proteinů cytoplazmy asociovaných s membránou ze 

vzorků cytoplazmatických membrán promytím 1 M roztokem KCl se  projevilo 

snížením, resp. vymizením řady proteinových pruhů (Obr. 15), aniž byla prokázána 
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přítomnost unikátních proteinů v testovaných vzorcích membrán. Podporu tohoto 

pozorování přináší i denzitogram (Obr. 16).   

 

6.4.3.2 Dělení membránových proteinů B. subtilis 168 v 12,5%             
polyakrylamidovém gelu  
  I.                                                             II.  

 
Obr.  17 Dělení membránových proteinů v 7,5% gelu  
I. Membránové proteiny bez omytí 1M KCl 
II. Membránové proteiny po omytí 1M KCl 
std. - směs proteinových standardů molekulových hmotností, jejichž velikosti jsou uvedeny 
nad jednotlivými pruhy 
K-TM - kontrolní membrány z živného bujónu 
K-ŽA - kontrolní membrány z živného agaru 
STIM -  membrány buněk vystavených stimulační koncentraci surfaktinu  
INHIB  - membrány buněk vystavené inhibiční koncentraci sufaktinu 
 ►        - nově syntetizovaný protein 
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Obr. 18 Denzitogram 12,5% poylakrylamidového gelu.  
a. Srovnání spektra membránových bílkovin bakterií izolovaných z pevného média (K-ŽA), 
pevného média s přídavkem inhibiční koncentrace surfaktinu (INHIB). 
b. Zvětšený výřez denzitogramu  a. 
Hodnoty Rf standardů: Mr 97 000– Rf 0,47; Mr 66 000 – Rf 0,64; Mr 45 000 – 0,92. 
Rf – retenční faktor; A. U. – arbitrary units (intenzita)  
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Tato koncentrace polyakrylamidového gelu dovoluje přehlednější dělení 

proteinů v intervalu Mr 20 100 – 97 000. Spektra proteinů cytoplazmatických 

membrán bakterií vystavených účinkům surfaktinu a bakterií kontrolních rozdělených 

v 12,5% gelu bez a po omytí roztokem 1M KCl zobrazuje Obr. 17.  

Z elektroforetogramu je patrné, že v membránách bakterií inhibovaných surfaktinem 

se objevuje v oblasti Mr > 30 000 nově syntetizovaný protein. Jeho přítomnost 

dokumentuje i denzitogam (Obr. 18a ) v oblasti retencí Rf 0,58 – 0,65. Tento protein 

zachycuje zvětšený úsek denzitogramu  (Obr. 18b) jako výrazný proteinový vrchol.  

Tento nově syntetizovaný protein byl následně identifikován metodou hmotové 

spektrometrie MS-MALDI. 

Kromě tohoto nově syntetizovaného proteinu nezachycuje dělení 

membránových proteinů v 12,5 % gelu výrazné změny ve složení proteomu 

cytoplazmatické membrány.  

 

6.4.3.2.1 Identifikace nově syntetizovaného proteinu metodou hmotnostní             
spektrometrie MS-MALDI 
 

Přítomnost nově syntetizovaného proteinu vedla k otázce jeho identifikace a 

případné funkce. K tomuto účelu byla použita metoda hmotnostní spektrometrie 

zahrnující štěpení nespecifickou proteázou a následnou analýzu vzniklé směsi peptidů 

hmotnostním spektrometrem (peptide mass mapping). Soubor molekulových 

hmotností jednotlivých peptidů pak slouží jako vstupní údaje zpracovávané 

programem prohledávající proteinové databáze.  

Ze 12,5% gelu byla vyříznuta zřetelná zóna proteinu, který je oproti kontrole 

syntetizován de novo bakteriemi vystavenými inhibiční koncentraci surfaktinu. Byla 

prokázána přítomnost proteinu identifikovaná jako MntA (Manganese-binding 

lipoprotein). Přítomnost tohoto proteinu v membránách buněk vystavených inhibiční 

koncentraci byla prokázána ve dvou izolátech membrán pocházejících z nezávislých 

inhibičních pokusů. Charakterizaci spektra polypeptidových štěpů získaných 

z eluovaného proteinu uvádí Tab. 12.  Analýza byla provedena Ing. Petrem Haladou, 

Ph.D (MBÚ AVČR, v.v.i).  

 



 94 

Protein Označení v 
databázi 

Počet 
peptidů 

Pokrytí 
sekvence 

(coverage) 
% 

Mr 

(kDa) 

pI MS/MS 
konfirmace 

Manganase-
binding 

lipoprotein 
MntA 

MNTA_BACSU 14 50 33 6,2 EGTYEGMFR 

Tab. 12 Identifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie MS-MALDI 

 

 

6.4.3.3 Dělení membránových proteinů B. subtilis v 15+20%            
polyakrylamidovém gelu  
    I.                                                             II. 

 

Obr.  19 Dělení membránových proteinů v 7,5% gelu  
I. Membránové proteiny bez omytí 1M KCl 
II. Membránové proteiny po omytí 1M KCl 
std. - směs proteinových standardů molekulových hmotností, jejichž velikosti jsou uvedeny 
nad jednotlivými pruhy. 
K-TM - kontrolní membrány z živného bujónu 
K-ŽA - kontrolní membrány z živného agaru 
STIM -  membrány buněk vystavených stimulační koncentraci surfaktinu  
INHIB  - membrány buněk vystavené inhibiční koncentraci sufaktinu 
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Obr. 20 Denzitogram 15 + 20% polyakrylamidového gelu  
Srovnání spektra mebránových bílkovin bakterií izolovaných pevného média bez a po omytí 
1M KCl. Rf – retenční faktor; A.U. – arbitrary units (intenzita)  
Hodnoty Rf standardů: Mr 97 000– Rf 0,15; Mr 66 000 – Rf 0,21; Mr 45 000 – 0,35; 30 000– 
Rf 0,58; Mr 21 000 – Rf 0,82; Mr 14 400 – Rf 0,95 

 

Při použití kombinace 15+20% polyakrylamidového gelu bylo možné porovnat 

i membránové bílkoviny jednotlivých vzorků v oblasti Mr  14 400 - 20 100 jak 

ukazuje elektroforetogram na Obr. 19.  Vzhledem k vysoké hustotě molekulární sítě 

dané vysokou koncentrací polyakrylamidu nedošlo k dokonalému rozdělení 

jednotlivých bílkovin s Mr > 20 100 a  nebylo  tedy možné v tomto gelu identifikovat 

nově syntetizovaný protein MntA, jako tomu bylo u 12,5% gelu.  

Výrazným způsobem se projevilo omytí vzorků membránových bílkovin 

roztokem 1M KCl. Jak je patrné z Obr. 19, odstranění proteinů cytoplazmy 

asociovaných s membránou vedlo k vymizení některých proteinových pruhů, resp. ke 

snížení či úplnému vymizení vrcholů proteinů (viz. denzitogram na Obr. 20). 
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6.4.4 Ustálená anizotropie fluorescence DPH a TMA-DPH značených          
membrán B. subtilis 168  

Metoda fluorescenční spektroskopie – ustálená anizotropie fluorescence 

hydrofóbní sondy 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrien (DPH), resp. 1-(4-

trimetylamoniumfenyl)-6-fenyl-1,3,5-hexatrien (TMA-DPH) vypovídá o 

mikroviskozitě cytoplazmatické membrány. Výrazné změny v syntéze mastných 

kyselin naznačující rigidizaci vnitřní oblasti membrány vedly k otázce, zda tento 

fenomén bude potvrzen další nezávislou metodou, která popisuje fyzikální stav 

cytoplazmatické membrány pomocí ustálené anizotropie fluorescenční sondy (rss) 

inkorporované do membrány (rss DPH), resp. lokalizované na rozmezí membrána-

voda (rss TMA-DPH).  

Měření rss bylo provedeno s membránovými izoláty po působení inhibiční a 

stimulační koncentrace surfaktinu na růst bakterie, resp. s izoláty z kontrolních 

bakterií. Membránová frakce byla značena sondou DPH resp. TMA-DPH.  

Anizotropie fluorescence sondy (rss DPH, rss TMA-DPH) byla stanovena při teplotě 

měření (Tm) 30 °C, tedy při teplotě kultivace bakterií, z nichž byly analyzované 

membrány izolovány. Každý vzorek byl proměřen třikrát.  

 

Vzorek rss DPH rss TMA-DPH 

K-TM 0,188 0,255 

K – ŽA 0,190 0,255 

INHIB 0,200 0,255 

STIM 0,196 0,255 

Tab. 13  Hodnoty anizotropie fluorescence DPH  a TMA-DPH membránových vzorků  
B. subtilis 168  
rss DPH – ustálená anizotropie fluorescence sondy 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrien; rss TMA-DPH - 
ustálená anizotropie fluorescence sondy 1-(4-trimetylamoniumfenyl)-6-fenyl-1,3,5-hexatrien . 
Cytoplazmatické membrány z buněk rostoucích v živném bujónu (K-TM), na živném agaru 
(K-ŽA) a na živném agaru s přídavkem surfaktinu v inhibiční (INHIB) a stimulační (STIM) 
koncentraci. 
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Obr. 21 Ustálená anizotropie fluorescence sondy DPH (rss DPH) značených membrán    
B. subtilis 168  

 

Hodnoty anizotropie kontrolních membrán rostoucích v živném bujónu   rss = 

0,188 a na živném agaru rss = 0,190 jsou téměř shodné a nevypovídají o významném 

rozdílu struktury cytoplazmatických membrán v hydrofobní oblasti. U vzorků 

cytoplazmatických membrán vystavených účinku surfaktinu byly naměřeny vyšší 

hodnoty anizotropie fluorescence sondy DPH (rss DPH) v porovnání s membránami 

kontrolními: a to 0,200 u izolátů pocházející z bakterií po inhibici a 0,196 po stimulaci 

růstu surfaktinem. Tyto rozdíly rss jsou reprodukovatelné, významné a svědčí o 

rigidizaci vnitřní oblasti membrány vyvolané interakcí surfaktinu s buňkami, z nichž 

membrány pocházejí. Toto stanovení tedy potvrdilo výsledky analýzy mastných 

kyselin izolovaných z membrán bakterií kontrolních a vystavených surfaktinu. 

Při značení vzorků sondou TMA-DPH lokalizované na rozhraní 

membrána:voda nebyla zaznamenána žádná změna anizotropie fluorescence. U všech 

typů vzorků měla rss TMA-DPH hodnotu 0,255. Změny v poměru zastoupení 

fosfolipidů cytoplazmatické membrány bakterií rostoucích v přítomnosti surfaktinu 

tedy sonda TMA-DPH svými emisními vlastnostmi nezachytila. 
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7. DISKUZE 

Předkládaná diplomová práce je příspěvkem k řešení otázky po mechanizmu 

rezistence k antibiotiku surfaktin. Toto téma zapadá do širšího kontextu, kterým je 

výrazný nárůst rezistence bakterií ke konvenčním antibiotikům. Řada světových 

laboratoří se proto zabývá vývojem nových účinných terapeutik, mezi něž se řadí i 

surfaktin. Nutnou podmínkou potencionálního využití těchto látek je právě i objasnění 

mechanizmu rezistence k nim.  Rostoucí poznání o způsobu interakcí surfaktinu 

s biomembránou, které podmiňují jeho rozličné biologické aktivity, vede také 

k otázce, zda a jak se chrání membrána produkčního kmene před toxickým  

působením surfaktinu. Tento předpoklad vychází z faktu, že produkce jakéhokoli 

antibiotika je úzce spojena s rezistencí produkčního mikroorganizmu.  Údaje o 

rezistenci k surfaktinu však nejsou v literatuře dostupné s výjimkou jediné práce 

(TSUGE et al. 2001).   

V rámci řešení diplomové práce bylo zjištěno, že cytoplazmatická membrána 

exponenciálně rostoucí bakteriální kultury neprodukčního kmene B. subtilis 168 

vystavená účinkům surfaktinu prochází rozsáhlou přestavbou lipidové dvojvrstvy. Ta 

se týká zejména složení mastných kyselin, které odpovídají na surfaktin kvantitativně 

řádovými rozdíly. Dramaticky se mění poměr nevětvených a větvených mastných 

kyselin, a to zejména díky výraznému přeskupení obsahu mastných kyselin 16:0 a 

18:0. Tato mohutná odpověď dokumentuje jednak jakou míru stresu surfaktin pro 

buňku představuje, jednak vypovídá i o účinnosti nového „stresového designu“ 

mastných kyselin. Bakterie sice přežívají použitou inhibiční koncentraci pouze 60%  

populace, jejíž doba zdvojení se prodlužuje téměř na dvojnásobek, ale kultura se jako 

celek s tímto stresem vyrovnává. Významných změn doznal i povrch lipidové 

dvojvrstvy v bakteriích exponovaných surfaktinem, jak vyplývá z analýz 

fosfolipidových tříd izolovaných lipidů. Současně byla v membráně izolované 

z bakterií vystavených surfaktinovému stresu identifikována přítomnost bílkoviny, 

jejíž funkce podporuje přežití bakterie za těchto podmínek.  

Těmto výsledkům nicméně předcházel zdánlivě jednoduchý úkol stanovit 

vhodnou subletální inhibiční koncentraci surfaktinu, která by dovolila většině 

populace tento stres přežít, ale současně by v bakteriích vyvolala měřitelnou adaptační 

odpověď. Nalezená koncentrace surfaktinu měla být použita pro přípravu dostatečného 
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množství bakteriální biomasy pro následující analýzy membrány. Splnění tohoto cíle 

si nakonec vyžádalo dvě třetiny celkového času věnovaného experimentální práci.   

Jedním z důvodů časové náročnost této etapy řešení diplomové práce byla 

příprava surfaktinu jeho izolací ze stacionární kultury  produkčního kmene B. subtilis 

ATCC 21332 (SYMMANK et al. 2002, ABDEL-MAWGOUD et al. 2008). Celkové 

množství tohoto izolátu použitého v průběhu diplomové práce, vyjádřeno v cenách 

komerčně dostupného surfaktinu, by si vyžádalo náklady několika set tisíc korun. Toto 

řešení i přes velikou pracnost a nízké cca 10%ní výtěžky  oproti literárním údajům 

(PEYPOUX et al. 1999) umožnilo diplomovou práci provést. Nízká výtěžnost 

surfaktinu byla zřejmě způsobena ztrátami v izolačním postupu surfaktinu z tekuté 

kultury, tj.  při centrifugaci, kyselé precipitaci, filtraci a následném odpařování 

metanolového extraktu, ale také při samotném rozpouštění izolátu. 

Nalezení inhibiční koncentrace surfaktinu předpokládalo nejprve stanovit 

optimální kombinaci dvou proměnných – koncentrace surfaktinu a velikost inokula 

bakterií. Orientační výsledek účinné inhibice růstu B. subtilis získaný kapkovou 

metodou udával poměr 2,7 µg surfaktinu při velikosti inokula 103 bakterií. Pokud by 

se v tomto systému vyjádřil počet molekul surfaktinu k molekulám fosfolipidu, jako 

tzv. Rb poměr, blížil by se při předpokládané Mr fosfolipidů přibližně 500 a při 

odhadu počtu fosfolipidů v jedné bakterii přibližně 5.107 průměrné hodnotě Rb ≈ 

3.104. Za podmínek in vitro byl stanoven nejnižší měřitelný účinek surfaktinu na 

membránu při Rb ≈ 0,05 (HEERKLOTZ A SEELIG 2007).  Při pohledu na řádový 

rozdíl obou výsledků Rb je nutné si uvědomit, že se jedná o působení surfaktinu na 

celé buňky, které jsou vybaveny mohutným prostorovým kompartmentem buněčné 

stěny. Zda prostor buněčné stěny usnadňuje, či znesnadňuje přístup surfaktinu 

k membráně není zcela zřejmé. Vzhledem ke komplexnímu chemickému složení 

komponent tvořících buněčnou stěnu, může tato okolnost zásadním způsobem 

redukovat aktuální hodnotu Rb na povrchu cytoplazmatické membrány.  

V tomto typu testu byl poprvé překvapivě pozorován i stimulační účinek 

surfaktinu, při působení 27 µg na inokulum o velikosti 104 bakterií. Tento efekt se 

projevil větším průměrem makrokolonie (15 mm), než byl nárůst kontrolních bakterií 

(10 mm). Přitom hodnota Rb ≈ 3.104 je v tomto případě stejná  jako u výše zmíněné 

inhibice. Jiný, stimulační účinek pozorovaný pro 27 µg surfaktinu je způsobený 

pravděpodobně tím, že surfaktin při větším množství agreguje, a tak může být 
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distribuce jeho molekul v agaru odlišná, resp.  jeho účinná koncentrace nižší 

(KINSINGER et al. 2005). 

Bakterie B. subtilis produkují během stacionární fáze růstu řadu toxických 

zplodin metabolismu, mezi něž se řadí i přibližně 25 druhů antibiotik (STEIN 2005). 

Vzhledem k tomu bylo nutné vyloučit případný toxický účinek nespecifického 

“pozadí“ izolátu surfaktinu pomocí extraktu připraveného z příbuzného 

neprodukčního kmene B. subtilis 168. Výsledky z inhibičních testů kapkovou metodou 

prokázaly brzdící, ale kvantitativně nevýznamný účinek extraktu z B. subtilis 168 na 

růst bakterií.  

Po převedení inhibičních pokusů z uspořádání kapkových testů na Petriho 

misky s živným agarem s přídavkem surfaktinu, byl potvrzen inhibiční i stimulační 

účinek surfaktinu na růst. Navíc se podařilo vyřešit i další metodický problém, tj.  

dosažení rovnoměrné koncentrace surfaktinu ve vodném prostředí kultivačního média 

a následné odstranění toxického metanolu jako vehikula surfaktinu. Jelikož je 

surfaktin stabilní i ve vysokých teplotách, tj. 100°C po dobu 60 minut (ABDEL-

MAWGOUD et al. 2008), bylo možné metanol eliminovat inkubací Petriho misek 

při 70°C po dobu 60min. Pokusy na Petriho miskách ukázaly, že hranice mezi 

inhibičním a stimulačním účinkem se pohybuje mezi  300 – 400 µg surfaktinu/ml. 

Tento relativně malý rozdíl však vede k prodloužení doby zdvojení   na TIN = 124 min 

oproti TST = 60 min. Na druhou stranu, oba typy kultur rostoucí v přítomnosti 

surfaktinu procházely shodnou lag fází trvající tři hodiny. Zřejmě tedy i koncentrace 

stimulující růst byla pro bakterie v počátku zátěží, se kterou se vyrovnávaly. Bylo by 

zajímavé zjistit, zda se v tomto časovém intervalu celá bakteriální populace pod 

vlivem účinku surfaktinu chová synchronně; zda všechny buňky opravdu lag fázi 

přežívají, anebo zda část populace odumírá a  jiná část populace již roste.  

Jediná studie zabývající se inhibičním účinkem surfaktinu je práce TSUGE et 

al. (2001), která se však zabývá pouze studiem vlivu surfaktinu na růst            B. 

subtilis, ale nezkoumá fyziologii bakterií vystavených účinkům surfaktinu. Maximální 

koncentrace použitá v této práci je dokonce 10 000 µg/ml, která vyvolává inhibici 

růstu u inokula o velikosti 7.105 a 7.104 buněk. O řád nižší koncentrace bakterií již 

účinek surfaktin nepřežívá vůbec. Aby bylo stejného inhibičního účinku dosaženo i 

v experimentálním uspořádání této diplomové práce, muselo by pro inhibici růstu 

surfaktinem o koncentraci 10 000 µg/ml být použito inokulum bakterií o velikosti 
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7.108 buněk. Lze očekávat, že tento rozdíl je způsoben tím, že v práci TSUGE et al. 

(2001) byly použity bakterie v různé pokročilosti stacionární fáze růstu (doba 

kultivace 6 a 24h), kdy již buňky nemají takový adaptační potenciál jako buňky 

exponenciální. Odlišná může být i chemická povaha surfaktinu, která do značné míry 

ovlivňuje interakci surfaktinu s cílovou membránou (BONMATIN et al. 2003).  

Velmi pozoruhodný je pozorovaný fenomén stimulace růstu B. subtilis 

surfaktinem. V populaci B. subtilis se mohou vyskytovat podmnožiny geneticky 

identických jedinců s různými expresními profily bakterie jejichž spolupůsobení 

vyznívá ve prospěch populace jako celku LOPÉZ et al. 2009).  Produkce surfaktinu 

určitou podskupinou bakterií v dané populaci vyvolává v přirozených podmínkách u 

jiné subpopulace produkci extracelulární matrix.  Ta může sloužit jako ochrana pro 

ostatní jedince populace před surfaktinem, resp. k jeho odclonění, které nastavuje 

stimulační koncentrační rozmezí. U jiné subpopulace buněk indukuje surfaktin 

kanibalismus, který také dané populaci prospívá, neboť z odumřelých buněk získávají 

ostatní bakterie živiny (KEARNS a LOSICK 2005). Jednotlivé dráhy mající pod 

kontrolou sporulaci, kanibalismus a produkci matrix jsou společně regulovány jedním 

regulačním proteinem Spo0A, který je fosforylován účinkem různých typů kináz. Míra 

fosforylace Spo0A je ovlivněna koncentrací surfaktinu přítomného v médiu. Vysoká 

koncentrace surfaktinu má za následek výraznou fosforylaci Spo0A, která podporuje 

sporulaci bakterií. Naopak přítomnost nízké koncentrace surfaktinu v prostředí má za 

následek nízkou fosforylaci Spo0A, která podporuje tvorbu buněčné matrix a 

kanibalismus (FUJITA 2005). Právě tento fenomén je v souladu s růstovými pokusy, 

v nichž koncentrace surfaktinu ≤ 300 µg/ml vyvolala zvýšenou růstovou rychlost          

TST = 60 min x TK = 72 min a zvýšenou produkci bakteriální biomasy oproti kontrole.  

Analýza fosfolipidů cytoplazmatické membrány B. subtilis 168 prokázala 

změny v kvantitativním zastoupení fosfolipidových tříd po působení inhibiční, resp. 

stimulační koncentrace surfaktinu. Neměnný u všech typů buněk zůstává obsah 

dominantního fosfolipidu PG, tj. cca 45%. Vzhledem k tomu, že PG má válcovitý tvar, 

který podporuje stabilitu membrány,  by toto množství PG naznačovalo  potřebné 

minimum pro stabilní základ membrány za různých podmínek prostředí. Naopak 

výrazně stoupá obsah PS, a to z 19% na 30% u inhibiční koncentrace a na 22% u 

stimulační koncentrace. Tento výrazný vzestup obsahu PS je naopak kompenzován 

poklesem obsahu PE, což je konečný produkt biosyntetické větve těchto amino 
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fosfolipidů. Relativně stálé je i zastoupení lysylPG a PA, které se přirozeně drží v 

nízkých hladinách (SPARROW a RAETZ 1985). 

Zvýšený obsah PS přispívá k zvýšení celkového negativního fosfolipidů, což 

může sloužit jako bariéra vůči surfaktinu, který nese dva negativní náboje. Odpudivé 

elektrostatické síly by tak zamezily přiblížení peptidického cyklu surfaktinu k 

polárním hlavám fosfolipidů (MAGET-DANA a PTAK 1995). Obdobný princip se 

uplatňuje i u antimikrobiálních peptidů kationtové povahy, které preferenčně 

interagují a permeabilizují membrány obsahující negativně nabité fosfolipidy (PAPO a 

SHAI 2003, PIETIÄINEN et al. 2005). 

Z pokusů in vitro vyplývá, že inkorporace surfaktinu do membrány způsobuje 

dehydrataci polárních hlav fosfolipidů. Lokální dehydratace a porušení uspořádání 

lipidů významným způsobem ovlivňuje stabilitu dvojvrstvy a porušuje její bariérové 

vlastnosti (CARILLO et al., 2003). Tedy další význam vzestupu obsahu PS, který 

vytváří lamelární fázi, by mohl spočívat v jeho přispění k udržení stability lipidové 

dvojvrstvy. Podpora stability membránové dvojvrstvy fosfolipidy aniontového 

charakteru, jakým je i PS, byla prokázána i v eukaryotních buňkách (LEWIS a 

McELHANEY 2000). Stejná tendence, tedy vzestup obsahu PS, byla v membráně 

pozorována u B. subtilis po etanolovému stresu (nepublikovaná data). PS hraje zásadní 

roli v modulaci aktivity BK kanálu v lidském mozku ovlivněných etanolem 

(CROWLEY et al. 2005). 

Inhibiční i stimulační koncentrace surfaktinu vyvolává v membránách 

rostoucích bakterií B. subtilis převratné změny ve složení mastných kyselin 

fosfolipidů. Vlivem působení surfaktinu se zvyšuje obsah nevětvených mastných 

kyselin z 9% na 72% u inhibice a dokonce na 78% u stimulace růstu. Dominují MK 

s 16 a 18 atomy uhlíku, přičemž zastoupení MK 16:0 dosahuje 22 % oproti 5 % 

kontroly, obsah 18:0 se dokonce zvyšuje na 45 % z původních 2,1%. Jaký je 

termodynamický důsledek těchto posunů pro membránu vyplývá z teploty tání Tm, 

která  pro kyselinu palmitovou (16:0) činí 63°C a pro kyselinu stearovou (18:0) 71°C. 

Současně dochází k výraznému poklesu obsahu větvených mastných kyselin s 15 a 17 

atomy uhlíku, a to jak iso-, tak anteisosérie. Větvené anteiso C15 resp. C17 mastné 

kyseliny se vyznačují nejnižšími teplotami tání s Tm = 23 resp. 37°C a přispívají 

k optimální tekutosti a hustoty vnitřní oblasti cytoplazmatické membrány za 
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kontrolních nestresových podmínek. Je zřejmé, že pokles obou typů anteiso mastných 

kyselin z 43% na 11% u C15 resp. z 16% na 6%, současně s nástupem palmitové a 

stearové mastné kyseliny pronikavě zvyšují rigiditu vnitřní oblasti cytoplazmatické 

membrány. Z těchto výsledků jasně vyplývá, že surfaktin vstupuje do lipidové 

dvojvrstvy a narušuje zde původní strukturní uspořádání.  

Zcela zásadní je zjištění, že na úrovní jednotlivých mastných kyselin u 

bakteriální kultury stimulované surfaktinem je odpověď intenzivnější než u 

inhibované kultury. Jedním z vysvětlení může být, že buňky stimulované kultury, 

která je vystavena nižším koncentracím surfaktinu, jako celek profitují (mají více 

energie než inhibované buňky) a jsou tudíž schopny reagovat na surfaktin přestavbou 

cytoplazmatické membrány intenzivněji. Druhým důvodem  může být, že inhibovaná 

kultura je v přítomnosti surfaktinu kultivována déle než stimulovaná (12 resp. 7 

hodin), a proto má delší čas na návrat do ustáleného stavu.  Na druhé straně téměř 

shodné vyznění odpovědi na úrovni mastných kyselin vypovídá o tom, že strukturně 

dynamický atak surfaktinu na membránovou dvojvrstvu je v obou případech shodný.  

Další interpretační pohled pozorovaných změn mastných kyselin se odvíjí od  

délky jejich řetězců. Lipidové složení membrány ovlivňuje účinek surfaktinu na 

membránovou dvojvrstvu. Nejsnáze surfaktin interaguje s membránou pokud délka 

řetězců mastných kyselin fosfolipidů je podobná délce acylového řetězce surfaktinu 

(GRAU et al. 1999). Naopak při délce řetězců mastných kyselin vyšších než C14 nebo 

C15 je schopnost surfaktinu penetrovat do membrány snížena (MAGET-DANA a 

PTAK 1995). Pozorovaný vzestup obsahu mastných kyselin 16:0 a 18:0 by tak mohl 

představovat adaptační strategii na přítomnost surfaktinu v médiu. Díky počtu atomů 

uhlíku v řetězci tyto mastné kyseliny jednak znesnadňují interakci surfaktinu 

s cytoplazmatickou membránou, ale také se spolu s poklesem větvených mastných 

kyselin podílejí na celkovém zvýšení hustoty a snížení fluidity membránové 

dvojvrstvy. Stejný obranný mechanizmus (především vzestup 18:0) uplatňuje i 

Pseudomonas putida v rámci odpovědi na přítomnost toluenu v kultivačním médiu. 

Zvýšení obsahu mastných kyselin s delším řetězcem je považováno za fyzikální 

mechanizmus tolerance k toluenu, který způsobuje penetraci membrány (RAMOS et 

al. 1997).  
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Analýzy mastných kyselin cytoplazmatické membrány B. subtilis 168 

vystavené účinkům inhibiční, resp. stimulační koncentrace surfaktinu naznačují 

v obou typech membrán snížení fluidity membrány. Vzestup mikroviskozity v oblasti 

mastných kyselin cytoplazmatické membrány byl potvrzen měřením anizotropie 

fluorescence hydrofóbní sondy difenylhexatrienu (rss DPH). 

Na rozdíl od toho se anizotropie fluorescence  nelišila u membrán buněk 

kontrolních a vystavených účinkům surfaktinu v oblasti polárních hlav. Prokázané 

biochemické změny fosfolipidových tříd nebyly tedy pomocí sondy TMA-DPH  

zachyceny. 

 Celkový obraz cytoplazmatické membrány byl doplněn analýzou 

membránových proteinů pomocí jednorozměrné polyakrylamidové gelové 

elektroforézy (1D SDS PAGE), která nezachycuje všechny proteiny cytoplazmatické 

membrány a poskytuje pouze orientační pohled na ni. Proto byla zvýšena rozlišovací 

schopnost této metody dvěma technickými kroky. Prvním bylo odstranění proteinů 

cytoplazmy asociovaných s membránou promytím izolátu membrán roztokem 1M 

KCl; snížení počtu proteinů je na gelu tohoto vzorku patrné. Druhá úprava spočívala 

v použití různých koncentrací polyakrylamidového gelu, které přednostně dělily 

proteiny v odpovídající oblasti molekulových hmotností. Ze srovnání získaných 

elektroforegramů lze konstatovat, že membránové proteiny exponenciálních buněk 

jsou surfaktinem v podstatě neovlivněny. U vzorků cytoplazmatických membrán 

bakterií rostoucích v přítomnosti inhibiční resp. stimulační koncentrace surfaktinu 

s kontrolními membránami  nebyly v prvním přiblížení pozorovány výrazné změny ve 

složení proteinů. Ve 12,5% polyakrylamidovém gelu byla však zjištěna přítomnost 

nově syntetizovaného proteinu v oblasti Mr > 30 000. Tento protein byl z gelu 

vyříznut a metodou MS-MALDI identifikován jako  MntA (Manganese-binding 

lipoprotein). Sekvence genu mntA je známá od roku 1997 (LAPIDUS et al.). 

 Jedná se o  protein tvoří složku permeáz pro manganaté ionty, které patří do 

rodiny ABC transportérů (ATP Binding Cassette). Tyto ABC systémy jsou 

transmembránové proteiny schopné za spotřeby ATP přenášet široké spektrum látek. 

MntA se uplatňuje jako hlavní systém absorpce manganatých iontů, které jsou pro 

bakteriální buňku esenciální během sporulace. Mutanty postrádající tento protein 

nejsou schopny sporulovat (VASANTHA a FREESE 1979). Funkce  produktu genu 
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mntA však není vázána pouze na sporulaci, ale reaguje i na jiné stresové podněty jako 

je oxidativní stres (QUE a HELMANN 2000) či chladový šok (KAAN et al. 2002).  

Transportní MntABC  systém pro manganaté ionty byl popsán i u 

cyanobakterie Synechocystis sp.. Inaktivace genu tohoto systému vedla ke sníženému 

růstu této sinice a potvrdila tak význam Mn2+ pro její fyziologii (BARTSEVICH a 

PAKRASI 1996). V neposlední řadě bylo zjištěno, že je protein MntA determinantou 

virulence u Bacillus anthracis a uvažuje se o něm jako o možném cíli vakcinace (GAT 

et al. 2005).  

O úloze Mn2+ a jeho transportním systému v odpovědi na surfaktin lze 

usuzovat z následujících skutečností. Transportní systém je aktivovaný právě při 

hladovění bakterií na tento iont. Surfaktin nesoucí dva negativní náboje může být 

dvojmocnými kationty, jakým je i Mn2+, vyvazován. Bylo zjištěno, že přítomnost      

10-6  mol/l Mn2+ v médiu zvyšuje 2,6krát produkci surfaktinu (KIM et al. 2010). 

Důvodem může být neutralizace toxického účinku surfaktinu vyvázáním do komplexu 

s kovem. V důsledku této interakce, která vede k nedostatku Mn2+ v prostředí se může 

aktivovat exprese genu pro jeho transportní systémy, zajištující jeho potřebnou 

intracelulární koncentraci.  
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8. SOUHRN  

 Růstové vlastnosti kmenů B. subtilis 168 a ATCC 21332 jsou shodné. Doba 

zdvojení kmene  B.subtilis 168 a ATCC 21332 ve 40°C je shodná (T = 15 min) a při 

snížení teploty na 30°C se u kmene 168 prodlužuje na T = 30 min a u kmene 21332 na 

T = 32 min. Snížená aerace prodlužuje u obou kmenů dobu zdvojení na T = 34 min 

resp. T = 38 min. Při kultivaci v minerálním médiu je doba zdvojení přibližně třikrát 

vyšší.  

 Byla upravena metoda izolace surfaktinu z kultury produkčního kmene B. subtilis 

ATCC 21332; postup poskytuje reprodukovatelné výsledky:  89,4 mg, 86,4 mg a 94,4 mg 

surfaktinu/l kultivačního média.  

 Kapkovým testem bylo jako množství surfaktinu inhibující růst bakterií  stanoveno 

2,7 mg surfaktinu působící na inokulum 103 buněk. V tomto typu pokusu byl poprvé 

prokázán i  stimulační účinek surfaktinu, který se projevil větším nárůstem 

makrokolonií oproti kontrole. Shodné výsledky inhibice poskytl i komerčně dostupný 

surfaktin.    

 Z důvodu vyloučení nespecifického toxického účinku látek přítomných v médiu 

stacionární kultury B.subtilis byl kapkovým testem zkoumán i účinek extraktu 

z neprodukčního kmene. Bylo zjištěno, že inhibiční účinek extraktu byl ve srovnání 

s izolátem surfaktinu o dva řády nižší. 

 Kultivace bakterií v přítomnosti surfaktinu v tekutém médiu je technicky 

neschůdná. Přídavek surfaktinu do kultivačního média vede k jeho vysrážení a 

znemožňuje stanovení růstové rychlosti bakterií. 

 Bylo zjištěno, že bakterie B. subtilis 168 roste na pevné půdě ve 30°C 

exponenciálně;  doba zdvojení za kontrolních podmínek TK =  72 min. I v přítomnosti 

surfaktinu rostou bakterie na pevné půdě exponenciálně. V přítomnosti 400 µg 

surfaktinu/ml  je růst inhibován; TIN = 124 min a v přítomnosti 300 µg surfaktinu/ml 

bylo dosaženo stimulačního účinku surfaktinu na růst (TST = 60 min) 

 Výsledky biochemických analýz (PL, MK, proteiny) cytoplazmatické membrány 

naznačují, že bakterie exponenciálně rostoucí za kontrolních podmínek v tekuté či na 

pevné půdě se neliší. 
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 Surfaktin vyvolává v cytoplazmatických membránách odezvu na úrovni 

 kvantitativního zastoupení polárních hlav fosfolipidů. Zatímco obsah majoritního PG 

zůstává neměnný u všech čtyř typů testovaných buněk (45%),  podíl CL klesá 

v přítomnosti obou koncentrací surfaktinu na polovinu oproti kontrole. Obsah PS narůstá 

z 19% na 30% u inhibice růstu surfaktinem, resp.  na 22% u stimulace růstu surfaktinem, a 

je kompenzován poklesem PE.  

 Bakterie reagují na surfaktin na úrovni mastných kyselin velice dynamicky, bez 

ohledu na inhibiční resp. stimulační účinek.  Poměr nevětvených  a větvených mastných 

kyselin se mění z hodnoty 83:17 u kontroly na 28:72 (inhibice růstu surfaktinem) resp. 

22:78 (stimulace růstu surfaktinem). Mnohonásobně se zvyšuje obsah  nevětvených 

mastných kyselin  s vysokým bodem tání, tj 16:0 a 18.0.  

 U testovaných izolátů z bakterií vystavených účinkům surfaktinu nebyly ve spektru 

proteinů cytoplazmatických membrán pozorovány zásadní změny. Výjimkou je 

přítomnost nově syntetizovaného proteinu v oblasti Mr > 30 000, který byl 

identifikován pomocí MS-MALDI jako MntA (Manganese-binding lipoprotein).  

 Hodnoty ustálené anizotropie fluorescence sondy DPH se u vzorků bakteriálních 

membrán po působení surfaktinem  oproti kontrole zvyšují, a to jak v přítomnosti 

inhibiční, tak stimulační koncentrace surfaktinu.  

 Anizotropie fluorescence sondy TMA-DPH  zůstává neměnná u všech typů 

testovaných membrán a nezachycuje tedy pozorované posuny v oblasti polárních hlav 

fosfolipidů. 
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