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ABSTRACT 

Differences in physiology between r and K-bacterial strategists. 
 

The definition of bacterial r/K-strategists is currently based on the time interval they 
need to form a colony on agar plate. Also,  their growth rate which is often used to identify 
r/K-position within a pair of bacterial strains. To date it was evidenced that also other 
physiological characteristics relate to bacterial r/K-status, for example their different ability 
to 1) adapt for changing conditions 2) utilize complex or very diluted substrates, 3) use 
secondary metabolites to cope with other strains and possibly also others. The intersection 
of macro- and microbiological r/K-conceptions lies in time distribution of r/K-strategists 
during succession. The aim of this study was to verify the basic r/K-characteristics on nine 
chosen strains and to correlate them with their physiological differences that are implicitly 
regarded as characteristic for r/K-groups. The study deals with growth rates measurements 
on both liquid and solid media, identification of fatty acid composition and membrane 
fluidity of strains cultivated at near-optimum and cold temperature in order to track the 
differences in cold adaptation. The study also deals with the description of possible new K-
strategist characteristic: the lack of correlation between the colony growth rate and the 
presence of neighbouring colonies of the same strain. The classical microbiological 
methods were used for the growth rate measurements together with FAME analysis for fatty 
acids identifications, fluorescence spectroscopy for membrane fluidity measurements and 
automated image analysis.  

Key words: r/K-concept, microbial ecology, membrane adaptation, growth rates 

 

Klíčová slova: r/K-koncept, mikrobiální ekologie, membránová adaptace, růstová 

rychlost 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČEK 

D⊥ rotační difúzní koeficient 

DPH 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrien (1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene) 

GLC Gas-liquid chromatography 

I intenzita polarizované fluorescence měřená rovnoběžně se směrem 

excitace 

Ι⊥ intenzita polarizované fluorescence měřená kolmo ke směru 

excitace 

I (t), I⊥(t) časově rozlišení intezity I a Ι⊥

I0 celková intezita fluorescence 

I0(t) časově rozlišená celková intenzita fluorescence 

MIS Microbial Identification System: klíč k identifikaci peaků z GLC 

chromatogramu 

MK mastné kyseliny 

OD450 optická denzita měřená při 450 nm

R2A ochuzené médium 

rss ustálená anisotropie fluorescence  

r(t) časově rozlišená anisotropie fluorescence 

t čas 

T generační doba (doba zdvojení) 

Tm teplota měření 

TSA tryptic soy broth + agar – komplexní pevné médium 

TSB  tryptic soy broth – komplexní médium 

Tt teplota tranzice 

Φ rotační korelační čas 

τ doba života excitovaného stavu 

〈τ〉 střední doba života excitovaného stavu sondy
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1 ÚVOD 

Základním smyslem života každého organismu na naší planetě je přispět

k zachování rodu v budoucnosti. Zatímco studium vztahů mezi organismy a jejich chování 

jsou především doménou ekologie, proces namlouvání a samotného rozmnožování se 

v průběhu vývoje lidské společnosti stal velice složitým, obdivuhodným a všeobjímajícím 

předmětem studia zasahujícím do většiny biologických disciplín. Bylo popsáno mnoho 

různých rozdělení organismů podle typu rozmnožování a stylu života. Jedním z nich je 

r/K-koncept zavedený ekology MacArthurem a Piankou v roce 1967 v rámci souboru 

„Teorie ostrovní biogeografie“. Podle tohoto konceptu lze zaujmout dva základní  přístupy 

k úspěšnému splnění mise zachování rodu: Organismy mohou investovat do produkce 

maximálně početného a pro život nedokonale vybaveného potomstva, nebo mohou stejnou 

energii využít pro zajištění maximální úspěšnosti menšího množství potomků. Snadnost 

rozlišování organismů (nebo i skupin organismů) na tyto dvě skupiny, přinesla              

r/K-koncepci značnou populariu. Díky dlouhodobému zájmu byla koncepce natolik 

propracována a vyjasněna, že dnes umožňuje makroekologům rychlou orientaci ve 

zkoumaném ekosystému a o významu symbolů „r“ a „K“ dnes již nikdo nepolemizuje. 

Symboly představují dvě extrémní situace a každý makroorganismus lze zařadit někam do 

vzniklého kontinua mezi tyto krajní body. 

Před zhruba dvaceti lety byly při studiu sukcesních stádií mikrobioty popsány dvě

skupiny mikroorganismů: skupina „pionýrů“, tedy rychle rostoucích mikroorganismů,

které velice rychle rostou a osidlují nově vytvořená stanoviště jako první, a skupina druhá, 

která zahrnovala především mikroorganismy vyskytující se v prostředí až po dosažení 

určité ekologické stability. Odlišné způsoby života těchto dvou (opět se do značné míry 

překrývajících) skupin mikroorganismů v konečném důsledku přesně odpovídají dvěma 

výše popsaným cestám živých organismů k zachování rodu. 

Vzhledem ke komplikovanosti studia mikrobiální ekologie už v jejím samotném 

základu (pozorování, pěstování a určení bakterií je výrazně náročnější než v případě

makroorganismů), však nebyl r/K-koncept mikrobiology přijat s výraznými ovacemi. 

Dodnes se většina laboratoří zabývajících se mikrobiální ekologií spokojuje s pouhým 

konstatováním, že v přírodě existují ranně a pozdně sukcesní bakteriální kmeny a že se od 

sebe liší četností výskytu v různých sukcesních stádiích a schopností rychlého růstu. Tento 



10 

přístup bývá označován jako redukcionistická interpretace sukcese (DRURY a NISBET 

1973).  

Cílem této práce je přispět dalším poznáním k malému, ale přesto existujícímu 

objemu poznatků o bakteriálních r/K-stratézích, které lze nalézt v dnešní literatuře. 

Navázali jsme spolupráci s pracovištěm Ústavu půdní biologie AVČR v Českých 

Budějovicích a vybrali bakteriální kmeny zařazené do r/K-skupin systémem této 

laboratoře, tedy podle toho, kdy se po výsevu z přírodního vzorku na plotnu začaly 

objevovat kolonie a podle rychlosti růstu izolovaných kmenů. Metodami měření růstové 

rychlosti, analýzami mastných kyselin a měření anisotropie DPH jsme sledovali chování 

kmenů v různých kultivačních podmínkách.  

Nejdříve jsme kmeny podrobili testování platnosti nyní uznávaného kritéria: 

růstové rychlosti. Vybrali jsme čtyři typy kultivačních podmínek odpovídající omezením, 

se kterými se bakterie mohou běžně setkávat v přírodě, a v těchto podmínkách jsme 

sledovali rozdílnosti v chování r a K-stratégů. Jednalo se o podmínky blahobytu, tedy 

optimální kultivační teplotu a komplexní médium, kultivace za snížených teplot a kultivace 

v chudém médiu. Zkoumali jsme vliv těchto podmínek na růstovou rychlost studovaných 

kmenů a na schopnost membránových adaptací k těmto novým „překážkám“. Zatímco      

r-stratégové preferují růst na bohatém médiu v optimální teplotě a hůře se vyrovnávají se 

sníženými teplotami, skuteční K-stratégové  preferují spíše chudší médium a s ostatními 

stresy se vyrovnávají celkově lépe.  

Schopnost adaptace membrán k chladu a na živiny chudému prostředí jsme 

zkoumali pomocí analýzy mastných kyselin izolovaných z kultur a měřením anisotropie 

sondy DPH zabudované do liposomů vytvořených z izolované lipidové frakce. Získali 

jsme tak představu o změnách v lipidickém složení membrán a o membránové fluiditě,

kterou si buňky adaptovaly tak, aby funkce membránových proteinů zůstaly co nejméně

ovlivněny okolní teplotou. 

V neposlední řadě zde budou představeny dva nové přístupy, a to měření růstové 

rychlosti kolonií na pevném médiu navazující na práci I. Salvesena (SALVESEN 1999) a 

sledování a kvantifikace vzájemného ovlivňování růstu kolonií na plotnách. Posledně

zmíněná charakteristika by se mohla v budoucnu stát další odlišností r a K-stratégů mezi 

bakteriemi. 

Konkrétními cíli této práce tedy bylo: 1) ověření růstových rychlostí studovaných 

kmenů na tekutém i pevném médiu, 2) porovnání údajů získaných kutivací kmenů

v různých podmínkách a vyhodnocení schopností r a K-stratégů. 3) identifikace 
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membránových mastných kyselin všech kmenů pěstovaných ve všech podmínkách a 

porovnání pružnosti a typů adaptace, a konečně 4) změření a vyhodnocení schopnosti 

kmenů fluidizovat své membrány při kultivaci v různých podmínkách. 
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

2.1. Koncept strategie r/K v ekologii

2.1.1. Co je r/K-koncept 
 

Některé populace v přírodě se musí neustále vyrovnávat se značnými změnami 

v prostředí – po nejrůznějších prožitých katastrofách, nebo osidlování nového území. Jiné 

populace bojují s nedostatkem živin a s vysokou konkurencí o ně v mnohem méně

proměnlivých, nebo sezónně předpokladatelně se měnících, podmínkách – trpí 

přemnožením. V prvním případě mají na velikost populace vliv rychlost růstu populace, 

počet jedinců přeživších poslední katastrofu a doba, která od této katastrofy uplynula       

(r-selekce), v druhém případě nastává situace, kdy je velikost populace ovlivňována 

především dostupností limitujících zdrojů, která přímo způsobuje snižování natality, 

zvyšování mortality, nebo podporuje emigraci. Tyto dva případy tvoří opačné póly        

r/K-kontinua v obecné ekologii. 

Koncepce r/K vytvořená v roce 1967 ekology MacArthurem a Wilsonem (Teorie 

ostrovní biogeografie) a  později rozpracovaná Piankou (1970) je pro výzkum životních 

strategií makroorganismů velice zajímavá. Vyplynula z  kontrastu mezi druhy, které byly 

schopné rychlé kolonizace relativně „prázdných“ ostrovů (MacARTHUR a WILSON 

1967) (druhy s r-selekcí) a druhy, které byly schopné přežít na ostrovech poté, co se tam již 

usídlilo mnoho jiných (druhy s K-selekcí). r-druhy představují druhy schopné rychlého a 

masivního nárůstu v prostředí s dostatkem živin, o které nemusí soupeřit s ostatními 

obyvateli daného habitatu. K-druhy jsou charakteristické spíše pro chudá prostředí, kde 

pomalu rostou a investují energii do zlepšení kompetičních schopností. Symboly K a r 

odpovídají dvěma koncům kontinua, ve kterém se na jedné straně kompenzuje nízká 

investice do vlastního přežití vysokou fertilitou a na straně druhé nízká fertilita vysokou 

investicí do vlastního přežití. 
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Koncepce r/K je v makroekologii velmi užitečná při popisu obecných rozdílů mezi 

taxony: vyšší obratlovci jsou ve srovnání s hmyzem K-stratégy, ale toto srovnání lze 

v omezené míře aplikovat i na příbuzné druhy. Je také přínosná při popisu sukcese 

(BEGON et al. 1986).  Pro mikrobiální ekology je využití tohoto konceptu složitější z důvodu 

neexistence sexuálního rozmnožování u bakterií.  Přesto i zde mikroekologové stále vyvíjejí 

nové charakteristiky, které suplují tyto nedostatky a umožňují srovnávání bakteriálních kmenů

z hlediska r/K-kontinua. Právě zkoumání, zda by se některé charakteristiky nedaly využít jako 

definující příslušnost k r/K mezi bakteriálními kmeny, se věnuje tato práce.  

2.1.1.1. Prostředí vs. životní strategie 

Pojmy r a K popisují buď podmínky působící na druh (r/K-prostředí, nebo selekční

režim), anebo charakterizují druh samotný (r/K-druhy). Současný výskyt r a K-strategie v 

přírodě svědčí o tom, že stále existují podmínky a prostředí, které podporují rozdílné 

strategie a že druhy, které zde žijí, podle toho zasahují do sukcese. Koncepce r/K říká, že 

vysoké růstové rychlosti (r) se dá dosáhnout pouze na úkor soutěživosti (K) a naopak 

(ANDREWS 1991). 

2.1.1.1.1. r a K-selekční prostředí  

Prostředí preferující r nebo K-strategii můžeme popsat následovně:

a)  Trvalá prostředí s neomezeně dlouho příznivými či nepříznivými podmínkami, 

nebo předvídatelně sezónní stanoviště jsou podmínkou pro K-selekci, protože podporují 

kompetici a dochází zde k vytvoření stabilního společenstva. Typickými příklady takových 

chudých prostředí jsou např. pouštní půdy, oligotrofní jezera a oceány pro bakterie, lesy a 

louky pro rostliny. Díky malým náhodným výkyvům prostředí se vytváří stabilní populace 

o poměrně konstantní velikosti, probíhá tu silná konkurence o dostupné zdroje. Obyvatelé 

takového habitatu žijí v maximální hustotě tak, jak to povoluje nosná kapacita prostředí. 

Takové prostředí usnadňuje vzhledem k silné kompetici nárůst jedinců do větších velikostí 

i velikost jejich potomstva – větší jedinec získá více živin než jeho souputníci (BEGON 

1986, ANDREWS 1991). 

b)  Přechodná nebo nestálá stanoviště jsou z  hlediska času nepředvídatelná. 

Dochází zde ke střídání různě dlouhých příznivých období se stejně proměnlivými 

nepříznivými obdobími. Tato stanoviště poskytují selekční podmínky r. Jedná se například 

o zdechliny jako zdroje živin pro bakterie, pole před sklizní jako stanoviště pro hlodavce, 

vývrat jako stanoviště pro rostliny. V nepříznivých obdobích se nelze vyhnout úhynu 
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(např. zánik stanoviště). Taková prostředí se objevují v časných fázích sukcese. Populace 

v takovémto prostředí značně kolísá v počtu, mortalita a natalita nezávisí na hustotě

populace, ani na velikosti jedince, ale na častých změnách podmínek. Taková stanoviště

nepodporují kompetici - nemají tedy výrazný vliv na velikost dospělých jedinců ani jejich 

potomstva (BEGON 1986, ANDREWS 1991). 

2.1.1.1.2. Strategie života K a r 

Pokud se organismus dostane do prostředí, které pro něj nějakým způsobem není 

ideální, může zaujmout dvě strategie – může pro přežití investovat energii do získávání 

dostupné potravy, nebo do co nejpočetnějšího (i když ne tolik kvalitního) potomstva. 

Z pohledu makroekologického jsou jedinci v populaci vzniklé K-selekcí proti 

ostatním druhům větší, mívají opožděné rozmnožování, iteroparii (jedinec se rozmnožuje 

pravidelně, nebo minimálně vícekrát za život), nižší reprodukční alokaci (podíl dostupných 

zdrojů investovaný do rozmnožování během určité časové jednotky) a těší se větší 

rodičovské péči (rostliny investují do malého množství kvalitních a větších semen, 

živočichové pečují o mláďata a vychovávají  je). Hlavním mottem K-stratégů je tedy 

účinnost využití zdrojů.

Jedinci vybraní r-selekcí jsou menší, brzy dospívají, mohou být semelparní 

(rozmnožují se pouze jednou za život), mají drobnější a početnější potomstvo, o které 

nepečují – jedinci se tedy zpravidla nedožívají více než roku. U rostlin se jedná například o 

jednoleté rostliny s velkým množstvím semen, z nichž ne všechna jsou fertilní – např. mák 

vlčí, u živočichů například o některé jepice, jejichž dospělci žijí jen tak dlouho, pokud 

nedojde k oplodnění a nakladení  vajíček. r-stratégové každý rok znovu kolonizují svá 

stanoviště (pokud tato stále existují). Jejich hlavní charakteristikou je počet – tedy 

produkce početného potomstva (ANDREWS 1991, DWORKIN 2006). Jinými slovy, 

limitované zdroje musí organismus rozdělit mezi udržení vlastního organismu a fertilitu 

(Obr. 1). Optimální fitness každého druhu se po přizpůsobení nachází někde mezi póly r a 

K-kontinua. Pokud bude mortalita na stanovišti vysoká, bude se fitness organismu spíše 

blížit r-extrému, ve stabilnějších podmínkách bude organismus na úkor fertility více 

investovat do zabezpečení sebe sama (MacARTHUR a WILSON 1967). 
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Obr. 1  Délka života a počet potomků u různých druhů savců,
(Převzato z HOLLIDAY 1995)  
 

2.1.1.2. Příklady r/K-konceptu u eukaryot 

Jak již bylo uvedeno výše, jsou r/K-charakteristiky charakteristikami srovnávacími, 

tedy vždy jeden organismus je r/K-stratég ve srovnání s organismem druhým. Toto se 

může týkat i velmi příbuzných druhů. Příkladem takového r/K-rozdělení u eukaryot jsou 

například americké orobince Typha domingensis a Typha angustifolia. Druh

T. domingensis přirozeně roste s dlouhým vegetačním obdobím ve vysokých hustotách, je 

tedy stále vystaven vysoké konkurenci, ale protože roste v prostředí s velkým podílem dní 

s mrazem v roce, je mrazu přizpůsoben a jen málo postižen odumíráním oddenků v zimním 

období (K-stratég). T. angustifolia má krátké vegetační období, je subtilnější, roste 

v podmínkách dvojnásobného počtu dní bez mrazu (za rok) proti T. domingensis.

V zimním období ze 74% odumírají oddenky a na jaře je populace rychle obnovována      

(r-stratég).  McNaughton (1975) pěstoval oba druhy orobinců ve stejných podmínkách a 

zjistil, že T. angustifolia dospíval daleko dříve (od vyklíčení vykvetl za 44 dní, 

T. domingensis za 70 dní), byl menší, vytvářel větší počet menšího potomstva a měl větší 

reprodukční alokaci: v průměru 41 plodů o průměrné hmotnosti 11,8 g na genetu,              

T. domingensis pouze 8 plodů o průměrné hmotnosti 21,4 g. Zjištěná data zapadají do 

koncepce r/K následovně: T. angustifolia má kratší vegetační období, je drobnější a vytváří

větší množství menšího potomstva. Celkově věnoval daleko více energie na reprodukci, 

než K-stratég T. domingensis.

Příkladem r-strategie mikroskopických eukaryot jsou saprofyti Ceratocystis a 

Ophiostoma (Fungi). Podle Wingfielda (WINGFIELD et al. 1993) se Ceratocystis, 

Ophiostoma a jejich anamorfy vyskytují jako první na čerstvě pokáceném dřevě, pokud je 
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chráněno proti zamokření (Obr. 2). Zvláště druh O. polonicum, který se z padlého 

norského smrku dá izolovat již týden po padnutí a spolu s ostatními blízkými rody, vymizí 

okolo 3-6 měsíce od padnutí, kdy je nahrazen jinými houbami (výjimku tvoří rody           

O. piceae a O. tetropii). O. polonicum je tedy primárním kolonizátorem vzniklého habitatu 

a je typickým r-stratégem.  

Obr. 2. Poměrné zastoupení primárních a kvartérních kolonizátorů padlého Norského smrku 
(Picea abies). 1) Ophiostoma polonicum, 2) ostatní kolonizátoři.  
(Převzato z WINGFIELD 1993) 

 

2.1.1.3. Logistická křivka a Andrewsův diagram 

Symboly r a K jsou odvozeny od logistické rovnice, která popisuje růst populace od 

fáze, kdy je v prostředí maximální množství použitelných zdrojů růstový rychlost 

maximální až po fázi ukončení růstu. To do jisté míry souvisí s hustotou populace, která je 

nepřímo úměrná množství dostupných zdrojů. Logistická rovnice může mít mnoho podob, 

všechny ale víceméně popisují totéž.  

Harper a Begon (1986) přejímají ve své učebnici ekologie Verhulstův tvar rovnice 

z roku 1838 (rov. 1):  

 

(rov. 1) 

Kde N odpovídá velikosti populace, t času, r je průměrná růstová rychlost populace 

vztažená na jednoho jedince a K odpovídá nosné kapacitě prostředí. Pokud se tedy velikost 

populace blíží nosné kapacitě (K≈N), je průměrná růstová rychlost na jedince nulová. 
 

Ndt
dNr 1

⋅= (rov. 2) 

K
NKrN

dt
dN )( −=
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Pokud je populace velmi malá (v extrému je jedinec v prostředí sám), výraz ve 

zlomku se blíží jedné a omezení nosnou kapacitou je tedy zanedbatelné -  průměrná 

růstová rychlost jedince je maximální (rov. 2). Vztaženo na bakteriální populace (SCHINK 

1998), jejichž růstovou rychlost standardně označujeme µ, rovnici přepíšeme do tvaru    

(rov. 3): 
 

K
NKN

dt
dN )( −= µ

(rov. 3) 

Mikrobiální ekolog J.H. Andrews (1991) požívá odlišnou formu logistické rovnice: 
 

X
K
rry

dt
dX

X
⋅−==1

(rov. 4) 

kde y odpovídá r a r odpovídá rmax (maximální růstová rychlost populace), X odpovídá 

populační denzitě (jinými slovy N pro počet).  

 
Proč odlišuje Andrews X od N? 
 

Zatímco N označuje v makroekologii počet jedinců v kusech (př. 23 štik obecných), 

X v mikrobiální ekologii označuje množství biomasy (třeba 10 mg E. coli). N vztažené ke 

K popisuje stejně jako X vztažené ke K míru „natěsnanosti“ organismů v prostředí. Rozdíl 

je v tom, že zatímco makroekologické N (vztažené ke K) chápe míru natěsnanosti jako 

pouhou kompetici o zdroje a rychlost reakce na náhlé výkyvy v podmínkách (teplota, 

dostupnost vody, vyčerpání zdroje), X (vztažené ke K) zahrnuje do tohoto pojmu veškeré 

faktory, které se s mírou natěsnanosti mění, tzn. i parazitismus, predaci a vliv toxických 

látek produkovaných organismy do prostředí, pro které má makroekologie další modely 

(kapitola 2.1.1.4) (ANDREWS 1991). 

J. H. Andrews rozpracoval ve svém díle r and K-strategy in microbial ecology 

(1986) graf (Obr. 3) vztahu mezi dostupností zdroje (Rs) a populační denzitou (X). Podle 

něj mohou nastat tři situace: 1) Při malé dostupnosti zdroje a zvyšující se populační denzitě

nastává neudržitelný stav přeplnění prostředí – dochází k vyčerpání zdroje a  populace 

směřuje k odumírání biomasy. 2) K-selekce – v prostředí s omezenými zdroj dominuje 

populace s vyšší afinitou ke zdroji.  3) r-selekce – při neomezené dostupnosti zdrojů
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dominuje populace s nejvyšší růstovou rychlostí (ANDREWS 1986). Body 2) a 3) 

odpovídají situacím, které se v přírodě mohou dlouhodobě vyskytovat.  

Obr. 3  Graf znázorňující vztah mezi dostupností zdroje (Rs) a populační denzitou (X). 
qsm je specifická rychlost spotřeby zdroje pro energetické zabezpečení vlastní existence 
organismu, qsmax maximální rychlost spotřeby zdroje  
(Převzato z ANDREWS a HARRIS 1986) 
 

2.1.1.4. Jiné názory a modifikace konceptu 

Během historie formulovali vědci několik odlišných a přitom v mnohém podobných 

rozdělení, která vypovídala o životních strategiích organismů. Mezi nejvýznamnější 

pohledy patří oligotrofie a kopiotrofie, zymogenní a autochtonní organismy (Obr. 4).  

 

Obr. 4 Diagram znázorňující vztahy a rozdíly mezi pohledy na životní strategie organismů.
(převzato z LANGER 2004) 

 

Winogradsky (1924) 
Autochtonous/zymogenous 
from soil microbiology 

Otha and Hattory (1983) 
Oligotrophs/copiotrophs 
from aquatic microbiology 

Odum (1969) 
r-, K-selected/ -strategy 
from macro-ecology 

in situ theory     laboratory 
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2.1.1.4.1. Oligotrofie a kopiotrofie 

Termíny oligotrof a kopiotrof byly odvozeny z laboratorního výzkumu vodních 

mikroorganismů. Termín „oligotrof“ poprvé použil Weber v roce 1907. Označuje 

organismus, který je schopen žít v prostředí s velmi nízkou koncentrací živin, ale umírá, 

pokud koncentrace živin stoupne a je z různých důvodů (Tab. 1) vytlačen jinými 

organismy. Oligotrof je tedy adaptován pro život v jednom konkrétním a stabilním 

prostředí a jeho populace narůstá do nižších denzit. Někdy je definován jako organismus 

schopný žít v prostředí s 1-15 mg rozpustného uhlíku na 1 litr substrátu (PAUL a CLARK 

1996). Naproti tomu pojem kopiotrof (POINDEXTER 1981) označuje organismus schopný 

využívat dostupný zdroj tak rychle, jak je to možné, adaptovat se na případný jiný zdroj 

dané živiny a tedy je uzpůsoben životu i v prostředích, která se výrazně liší od jeho 

přirozeného habitatu. Udává se, že k životu potřebuje alespoň 1000 mg rozpustného uhlíku 

na litr substrátu (PAUL a CLARK 1996). To přitom neznamená, že by kopiotrofové uměli 

méně využívat i nízké koncentrace zdroje v prostředí (KOCH et al. 2001). 

Definice pojmu oligotrof byla příliš striktní, a proto dochází často k rozšíření tohoto 

pojmu i na organismy, které jsou schopny růst i v nutričně bohatém prostředí. Obligátní 

oligotrof (podle původní definice) v takovém případě skutečně umírá. Po stránce 

schopnosti využití dostupných živin je oligotrof ve stejné situaci jako K-stratég, pojem 

kopiotrof pak odpovídá pojmu r-stratég. 

Koch shrnul možné důvody, proč kopiotrofové neprospívají v K-selekčním prostředí a 

proč oligotrofům nevyhovuje r-selekční prostředí (KOCH et al. 2001). Mezi nejzajímavější 

důvody nepřežívání kopiotrofů patří například následující skutečnosti: 

� pokud buňka hladoví, zastaví se biosyntetické reakce 

� buňka může mít v K-selekčních podmínkách zcela vyřazený SOS systém a 

nezablokovat tak replikaci při poškození DNA 

� vyčerpání kofaktorů k biosyntetickým reakcím a tedy zastavení růstu způsobí 

nahromadění jednoho metabolitu na úkor jiného a smrt buňky.  

Zajímavé jsou také možné důvody, proč praví oligotrofové nejsou schopni přežívat 

v podmínkách blahobytu. Podrobnější rozbor viz Tab. 1.  

 



20 

 

Důvody hynutí oligotrofů v prostředí s bohatými 
zdroji 

Důvody hynutí kopiotrofů v prostředí s chudými 
zdroji 

Zvýšený transport metabolitů zvyšuje vnitřní 
osmotický tlak v buňce 

• Buňka umírá nabobtnáním, protože 
pumpování roztoku do buňky je příliš rychlé 
a dojde k narušení membrány 

• Buňka zcela nevhodně vynakládá energii na 
transport substrátu, který potom nemůže 
využít  

 

Růstové nerovnováhy 

• Vyčerpání veškerého ATP na transport 
substrátu 

• Pomalé zvětšování buněčné stěny je 
nedostatečné k plné zajištění pokrytí 
zvětšování objemu cytoplazmy 

 

Vliv toxických látek 

• Zvýšená tvorba reaktivních kyslíkových 
molekul v přítomnosti kyslíku 

• Vyčerpání potřebného kofaktoru pro 
syntézu proteinů a tedy zastavení růstu 
(analogie k usmrcení streptomycinem) 

 

Nedostatek vhodných regulačních systémů
• Buňka zcela ztratila stringentní odpověď,

nebo ji inaktivovala 
• V buňce se mechanismy obrany proti 

hladovění nikdy nevyvinuly a nejsou 
k dispozici jiné strategie 

 
Nedostatek času 

• Regulační systémy potřebují více času 
k syntéze specifických ochranných proteinů

Nedostatečné opravy DNA 
• Selhání SOS systému a nezablokování 

replikace chromosomů v případě poškození 
DNA 

 
Reverze biosyntetických reakcí při nedostatku 
energie 

• Enzymy katalyzují degradační reakce a 
může dojít ke ztrátám energie 

 
Kompetice 

• Kompetiční vyloučení buněk nástupem 
oligotrofních buněk

Příliš vysoké náklady na život 
• Potřebná energie pro opravy poškozených 

komponent buňky je příliš vysoká 

Tab. 1  Možné důvody hynutí jednotlivých stratégů v prostředí preferujícím druhý typ 
strategie. 
(Upraveno podle KOCH et al. 2001) 

 

Nevýhodou oligotrofů je, že se jen těžko kultivují v laboratoři, a proto víme o jejich 

fyziologii podstatně méně než o fyziologii kopiotrofů (SCHINK 1998). 

 

2.1.1.4.2. Zymogenní a autochtonní organismy 

Tuto terminologii použil poprvé Winogradsky (1924) při popisu mikroorganismů,

které izoloval z půdy. Autochtonní organismy jsou přibližně stejné jako organismy 

oligotrofní, protože se potýkají s velmi rozptýlenými a často složitě metabolizovatelnými 

zdroji v půdním prostředí, vyznačují se značnou investicí do vlastního přežití a pomalým 

růstem. Shen a Bartha (1996) pomocí radioizotopů 14CO2 zjistili, že autochtonní organismy 

využívají pro zabezpečení vlastní existence především zdroje o mimořádně nízkých 
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koncentracích. Jejich metabolická účinnost je velice vysoká, zatímco turnover biomasy je 

nízký. Zymogenní organismy jsou schopné fermentovat jednoduché uhlovodíky, vyznačují 

se značným kolísáním množství biomasy v závislosti na přidání nebo spotřebě zdroje. 

Zymogenní organismy střídají aktivní a inaktivní životní fáze (SCHINNER a 

SONNLEITNER 1996).  

Půdní mikrobiální populace je rozdělena na autochtonní biomasu, která rozkládá 

humifikovaný organický materiál a na zymogenní biomasu, která rozkládá především 

čerstvé a rozpustné organické látky (GORDIENKO 1990). Proto odpovídají zymogenní 

mikroorganismy kopiotrofům a potažmo r-stratégům (KOCH et al. 2001). Zymogenní 

organismy vymírají hned po vyčerpání jednoduchého substrátu, protože nejsou schopny 

utlilizovat těžko degradovatelné huminové látky (SHEN a BARTHA 1996). Stejně jako 

v případě oligotrofů míníme autochtonními organismy pak často i takové, které 

v neomezené dostupnosti zdrojů nevymírají. Termín zymogenní je synonymem k termínu 

r-stratég a termín autochtonní termínu K-stratég (DWORKIN 2006). Ačkoli z různých 

pohledů (Obr. 4), vydělují termíny zymogenní, kopiotrofní a r-stratég stejnou skupinu 

organismů.

2.1.1.4.3. Grimeovo CSR rozdělení 

Grimeovo dělení se týká především životních strategií rostlin a hub. Sleduje rozdíly 

v přizpůsobování se narušení způsobeném býložravci, patogeny, pošlapáním, katastrofami 

a nedostatkem světla, vody a minerálů v prostředí. Grime říká, že je-li disturbance malá a 

zdroje hojné, je vhodná konkurenční (competition - C) strategie. Při zdrojích omezených, 

špatných podmínkách a občasných disturbancích je výhodná stres tolerantní strategie 

(stress tolerator – S). Silným disturbancím při hojných zdrojích vyhovuje strategie 

ruderální (ruderal – R) (BEGON 1986).  

C- stratégové jsou zpravidla byliny až stromy dosahující nosné kapacity prostředí 

charakterizované velkou růstovou rychlostí, pozdní reprodukcí,  relativně malou 

investicí do semen, vysokou konkurenční schopností,  velkým asimilačním aparátem, 

dlouhověkostí a značnou investicí do biomasy.  

S-stratégové zahrnují rostliny různých životních forem s nízkou růstovou rychlostí. Mají 

pozdní a nepravidelnou reprodukci, ale jsou málo konkurenceschopné. Jsou 

dlouhověké, ale málo investují do biomasy. 
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R-stratégy jsou myšleny byliny s vysokou růstovou rychlostí. Reprodukují se časně

s vysokým reprodukčním potenciálem. Mají velice klíčivá semena a krátký životní 

cyklus. Do biomasy investují jen málo (GRIME 1990). 

Tyto tři vyhraněné možnosti strategií popsal Grime jako tři vrcholy trojúhelníku, ve 

kterém se v různých vzdálenostech od vrcholů nachází všechny rostlinné a houbové druhy. 

To je možné zejména proto, že rostliny a houby čelí v přírodě stejným vlivům a jsou 

nepohyblivé. 

 

Obr. 5  Grimeův model životních historií. C označuje kompetici, R disturbance, S toleranci ke 
stresu. (a) Kombinace (např. CSR) představují přechodné formy životních strategií podle 
Grimeovy definice. (b) Přehled životních strategií pro většinu stromů a shrubs (T&S), 
lišejníků (L), dvouletých rostlin (B) a jednoletých rostlin (A). 
(Převzato z GRIME et al. 1990) 

Strategii C a R přibližně odpovídá r-strategie. S skupina v některých ohledech 

odpovídá autochtonním organismům s nízkými růstovými rychlostmi a schopnými 

zajištění přežití i v nutričně chudém prostředí. Omezené stupně volnosti při zařazování     

C-S-R stratégů do r/K-kontinua nám ale takové převádění neumožňují (PROSSER et al. 

2007). Dighton (2003) zase  pojímá druhy časných stádií sukcese jako ruderální stratégy a 

pozdní stádia jako C a S-stratégy, nebo K-stratégy.  

U houbových organismů je dokonce pro složité vztahy koncept r/K opomíjen a 

k jejich popisu používáme téměř výhradně Grimeovo rozdělení (CANNON a SUTTON 

2004). 
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2.1.2. Aplikace konceptu r/K na bakterie 
 

2.1.2.1. Rozdílná povaha prokaryot a eukaryot 

2.1.2.1.1. Definice druhu, kultivovatelnost 
 

U eukaryot je v současné době nejrozšířenější definice druhu tato (MAYR 1942): 

Je to soubor populací s jedinečným původem a historií, které mohou být z hlediska 

ekologického považovány za identické. Jedinci stejného druhu se mezi sebou mohou pářit 

za vzniku plodných potomků a jsou reprodukčně izolováni od ostatních druhů.

Hlavní definice druhu u bakterií jsou tři: 

� bakteriálním druhem se rozumí skupina kmenů, jejichž DNA hybridizují z více 

než 70%  

� bakteriálním druhem se rozumí množina kmenů, které jsou podobné typové 

druhové kultuře více, než ostatním kmenům

� bakteriálním druhem je skupina kmenů, jejichž sekvence 16S rRNA je shodná 

z více než 97% 

Definice druhu je u prokaryot problematičtější než u eukaryot. Mezi komplikace patří

především značná proměnlivost bakterií (výměny genetické informace mezi druhy i rody) 

a nekultivovatelnost většiny druhů. Relevantní zařazení do fylogenetického systému by 

bylo možné pouze na základě osekvenování 16S rRNA dané bakterie.  

2.1.2.1.2. Ekotyp 

Abychom mohli mluvit o bakteriálních populacích z hlediska jejich strategií, je 

nutné zavést jednotku stojící mezi jednotlivou bakterií a jejím kmenem– ekotyp. Ekotyp 

představuje geneticky jedinečnou populaci, která je ovlivňována prostředím tak, že dochází 

k expresi jiných částí genomu, než v podmínkách původních. U bakterií míníme ekotypem 

populaci, která se geneticky příliš neliší od původního kmene, ale život v odlišném 

prostředí vyvolal vznik náhodných mutací nesoucích selektivní výhodu. Tyto mutace se 

dále projevují i po přenosu organismu do výchozího prostředí (Obr. 6). Dochází tedy ke 

genetické speciaci pod vlivem prostředí (COHAN 2002). Ekotypy u bakterií nejsme z 
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důvodu morfologické podobnosti a malé velikosti bakterií schopni poznat in situ. Pro 

odlišení ekotypů od projevů fenotypové plasticity se proto standardně používá právě

přenos testovaného ekotypu do původního prostředí (ANDREWS 1991).  

 

Obr. 6  Model speciace  u bakterií.
Některé ekotypy mohou koexistovat v jednom  habitatu, přičemž každý okupuje svou niku. 
Pokud se v jedné  populaci objeví výhodná mutace, a dojde-li k takové mutaci vícekrát, 
vzniká geneticky odlišná populace, která zcela nahrazuje populaci původní. Protože 
původní ekotypy nesoutěží s novým druhem o substrát, zůstávají v prostředí.  
(Převzato z MADIGAN A MARTINKO 2006) 
 

2.1.2.1.3. Bakterie a prostředí 

Mikrobi jsou ovládáni difuzí, povrchovým napětím, viskozitou prostředí a 

v neposlední řadě Brownovým pohybem molekul. Spíše než v „prostředí“ žijí bakterie 

v „mikroprostředí“. Dělení na vodní, terestrické apod. je v pohledu na bakterie zavádějící, 

protože v rámci každého takového prostředí existují habitaty s naprosto odlišnými 

podmínkami. V tomto mikroprostředí jsou rozmístěny ostrůvky zdrojů, ke kterým se 

bakterie potřebuje přiblížit, aby je mohla využívat a růst (DWORKIN 2006). 

Pro bakterie jsou velmi důležité gradienty živin, které se ustavují například 

v sedimentu. V gradientu mohou být kromě živin (zdroje uhlíku a dusíku) odstupňovány i 
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teplota, redox potenciál (klesající koncentrace kyslíku proti rostoucí koncentraci H2S

směrem k dnu), nebo záření. Pro růst a rozložení bakterií v prostoru jsou velmi důležité 

zejména koncentrační gradienty O2, CO2, H2S a organických kyselin (DWORKIN 2006). 

Gradienty, i když díky značné heterogenitě méně rozsáhlé, vznikají také v půdě.

Dalším zásadním rozdílem ve světě bakterií je například výrazně menší vliv zemské 

gravitace. Mikroorganismy se nemusí příliš vyrovnávat s váhou vlastního těla (Obr. 7). 

 
a)                                                                                   b)

Obr. 7  Kontrast mezi mikroorganismem a „makroorganismem“.  Mikroorganismy (A) se při
vytváření plodnice nemusejí vyrovnávat s tíhou vlastního těla (B). 
A) Rhizopus arrhizus (J. SILVERSIDE, Portal de información Médica y Científica de 
Panamá: 
http://www.telmeds.org/AVIM/Amico/hongos_contaminantes/images/rhizopus/Rhizopus_a
rrhizus_2.jpg) 
B) Boletus pruinatus (MIROSLAV JUNEK,  Biological Library: 
www.biolib.cz/cz/taxonimage/id8178/)   

 

Vzhledem k tomu, že bakterie je závislá na přijímání živin z nejbližšího okolí a 

jejich transportu přes membránu, záleží bakteriální buňce na specifickém poměru povrchu 

k objemu.V soutěži s ostatními organismy v prostředí o substráty o nízké koncentraci se 

jakožto výhody uplatňují malá velikost buňky (se zvětšováním buňky klesá specifický 

poměr povrchu k objemu a buňka je méně v kontaktu s okolím) a počet, rozmanitost a 

afinita transportérů živin v membránách (KONOPKA 2007).  

V přirozeném prostředí tzn. v prostředí s limitovanými zdroji je pro bakteriální 

buňku důležitý zejména tok živin přes membránu a udržovací (maintenance) energie. 

Růstová rychlost je nižší než růstová rychlost při nelimitovaném růstu, pokud dostupnost 

živin a jejich následný transport do buňky nemohou energetické požadavky buňky při

nelimitovaném růstu pokrýt. Specifická rychlost růstu bakterie v přírodě je tedy pouze 

zlomkem její maximální růstové rychlosti v laboratoři. Typicky tvoří méně, než 0,05% její 

maximální hodnoty (KONOPKA 2000). 
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2.1.2.2. Rozdílné vlastnosti r a K-stratégů u bakterií 

2.1.2.2.1. Různorodost prostředí pro život bakterií a druhová bohatost 

Podmínky některých mikroprostředí podporují určité typy strategií. S tím souvisí i 

množství různých druhů v různých prostředích. Zatímco například v mililitru vody ze 

slaného jezera bylo kvůli složitým osmotickým poměrům nalezeno pouze 9 rozličných 

genomů, v centimetru krychlovém půdy z pastviny  bylo nalezeno 8 800 odlišných genomů

a v původním mořském sedimentu 11 400 různých genomů (TORSVIK 2002).  

V původním mořském sedimentu je velice vysoká kompetice, zatímco v zasolených 

jezerech jednoduše přežívají druhy schopné přizpůsobit se vysokému osmotickému tlaku. 

2.1.2.2.1.1. Půda jako prostředí  

Volná půda je prostředím na živiny velice chudým a velice heterogenním, k čemuž 

přispívá i značná rozptýlenost zdrojů ve velkém množství mikroprostředí na malé ploše. 

Prostředí v půdě se mění vertikálně. Asi nejdůležitějšími faktory působícími na zde 

žijící organismy jsou chemické složení půdy (minerální a organické složky – obzvlášť

přítomnost složitě rozkladatelných huminových a fulvokyselin), textura půdy 

(písek/štěrk/jíl), plynná fáze (dostupnost kyslíku), a voda (schopnost dešťové vody 

proniknout do půdního horizontu, podmáčení a rozpouštění solí ve vztahu k zachycování 

iontů půdou). Navíc půda prochází v průběhu roku a let značnými změnami v teplotě,

vlhkosti, osmolaritě a dostupnosti kyslíku. Půda je tedy považována spíše za prostředí 

preferující K-strategii. Obecně nejrozšířenějšími půdními druhy jsou Arthrobacter a 

Bacillus (SCHINK 1998). Fierer a Jackson (2005) zjistili, že značný vliv na diverzitu 

bakteriálního společenstva má pH půdy a že ve většině případů neodpovídá rozložení a 

diverzita bakteriálních společenstev diverzitě a rozložení druhů vyšších organismů na

stejném místě. Z výzkumu těchto autorů vyplývá, že pro celkové pochopení půdy bude 

třeba rozčlenit ji do mnoha a mnoha různých druhů habitatů. Specifickými habitaty jsou 

například různé oblasti půdní partikule, kdy v každé vrstvě partikule panují zcela odlišné 

podmínky, nebo habitaty vzniklé klíčením semen rostlin, či pravidelným zaplavováním 

dešťovou vodou způsobeným nerovností v terénu. Obecně se nachází více druhů bakterií 

ve volné půdě než v rhizosféře, i když vzhledem k dostupnosti rozmanitých typů živin 

(kořenové exudáty) v rhizosféře bychom zde očekávali vyšší diverzitu než ve volné půdě.
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2.1.2.2.1.2. Prostředí sedimentu a vody 

Sedimenty jezer a moří se skládají z usazených a dopadajících organických i 

anorganických partikulí. Horní vrstvy sedimentu jsou považovány za preferenční pro druhy 

s r-strategií (BOWMAN et al. 2003), protože je to vrstva s nejsnáze dostupnými různými 

živinami a bývá poměrně dobře provzdušněna. I zde se ovšem nacházejí četná 

mikroprostředí. Lam (2003) poukázal na skutečnost, že amoniak oxidující bakterie 

(Nitrosomonas) se shlukují na partikulích sedimentu, čímž umožňují jiným nitrifikačním 

bakteriím žít ve volné vodě vedle sebe bez kompetice (anebo viděno jinak vytlačují ostatní 

nitrifikační bakterie do volného prostoru) – to přináší velké možnosti pro nitrifikaci 

například v proudech podmořských pramenů (LAM et al. 2003). 

Narozdíl od terrestrických prostředí je ve vodním prostředí organismus chráněn jak 

proti vyschnutí, tak proti prudkým změnám např. v teplotě. Voda je dobrým rozpouštědlem 

pro mnohé soli a plyny, takže vodní prostředí je celkově daleko méně heterogenní, než 

např. prostředí půdní. Co do bohatosti živin je značný rozdíl mezi oceánem (který 

představuje z hlediska dostupnosti živin rozlehlou vodní poušť) a eutrofním jezerem. 

Oceán tedy považujeme za prostředí preferující K-selekci, zatímco silně eutrofní jezera za 

prostředí preferující r-selekci (např. sinice).  

2.1.2.2.2. Růstové rychlosti 

Výše jsem se už zmínila o tom, že je to v první řadě růstová rychlost, co je určující 

pro životní strategii bakterie. Pomalý růst zpravidla odpovídá K-stratégovi a rychlejší růst  

r-stratégovi. Této vlastnosti využíváme při určování, zda daný kmen patří do skupiny         

r nebo K (viz dále). Růstová rychlost byla při různých studiích změřena jako srovnávací 

charakteristika již mnohokrát, i když šlo o studie zaměřené jiným, než mikrobiálně

ekologickým směrem. 

Bollmann (2002) pěstovala bakterie oxidující amoniak, Nitrosomonas europaea a 

G5-7, blízkého příbuzného Nitrosomonas oligotropha, při nízkých koncentracích 

amoniaku. Z předešlých výzkumů bylo známo, že Nitrosomonas europaea je nepříliš 

úspěšným kompetitorem o amoniak, ale po jeho přidání do média dokáže velice rychle růst 

(je tedy r-stratég). Naměřené růstové rychlosti po přidání živiny po dvou týdnech 

hladovění byly pro N. europaea průměrně 0,133 h-1 a pro G5-7 při naprosto stejných 

podmínkách 0,08 h-1. I v případě dostatku živin tedy G5-7 rostl pouze asi poloviční
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rychlostí, než Nitrosomonas. Kmen G5-7 vykazoval v této studii chování oligotrofní 

bakterie, nebo K-stratéga. 

Weinbauer (1998) srovnával životní strategie Comamonas acidovorans a 

Aeromonas hydrophila. Skutečnost, že Aeromonas je metabolicky velmi přizpůsobivý a 

Comamonas odolný vůči žíru prvoků napovídá, že Aeromonas bude r-stratég, zatímco 

Comamonas bude K-stratég. Metabolická přizpůsobivost Comamonas byla nižší, rostl ve 

stejných podmínkách bez prvoků hůře. Weinbauer zjistil, že ve vodě s koncentrací živin 

takovou, jako byla v rybníce při zahájení pokusu,  rostl samotný Comamonas rychlostí 

0,11-0,13 h-1, Aeromonas rychlostí 0,26-0,31 h-1 a celé nenarušené společenství i 

s ostatními druhy ve vodě žijícími a ovlivňované kompeticí rostlo rychlostí 0,04-0,08 h-1.

Vzhledem k ostatním vlastnostem obou populací (kapitola 2.1.2.2.6) znovu odpovídají 

růstové rychlosti Comamonas a Aeromonas konceptu r/K. 

Metodologií určení životní strategie se zabýval také I. Salvesen (1999). Vyséval 

různé směsi bakterií izolované z půdy na misky a zjišťoval, jak podle známého              

r/K-konceptu jejich růstové rychlosti odpovídají. Zjistil, že 71% z celkového počtu bakterií 

ve vzorku vyrostlo po jednom dni kultivace a jejich růstová rychlost na pevném médiu byla 

po přepočtu minimálně 0,32 h-1. Byly to ty kmeny, které při výsevu na nové prostředí – 

agarovou plotnu – v tomto novém prostředí rychlejším růstem vítězily nad ostatními 

kmeny ze směsi. Sterilní agarová plotna totiž odpovídá primárnímu sukcesnímu stanovišti, 

a tedy kmeny, které zde vyrostou jako první a dosahují vysokých růstových rychlostí, jsou 

označováni jako typičtí r-stratégové. Časový úsek 24h a minimální růstovou rychlost     

0,32 h-1 potom Salvesen zavedl jako kritéria pro určení r-stratégů. Tento výzkum výrazně

usměrnil použití tzv. Tv metody v mikrobiologii (kapitola 2.1.5).  

2.1.2.2.3. Kompetice o živiny 

Základními srovnávacími charakteristikami z hlediska kompetice o živiny jsou Ks

(saturační konstanta, která označuje takovou koncentraci substrátu, při které je růstová 

rychlost poloviční oproti maximální růstové rychlosti) a vs
0 (SCHINK 1998) (afinitní 

konstanta nezávislá na růstu, která vychází z toho, s jakou afinitou by organismus přijímal 

substrát při jeho koncentraci blížící se nule). V heterogenní mikrobiální komunitě vedou 

nízké koncentrace dostupných živin a naplněná nosná kapacita prostředí k selekci 

mikroorganismů se schopností nejefektivnější přeměny dostupných substrátů na biomasu.  

(ANDREWS 1986).  
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Höfle při studiu bakterioplanktonu narazil na úkaz, který vypovídá o schopnosti 

bakteriálních  r-stratégů vítězit nad ostatními v prostředí nelimitovaném koncentrací živin. 

Zkoumal zastoupení 5S rRNA ve vzorku rybniční vody po přidání média bohatého na 

různé druhy aminokyselin, sacharidů a proteinů. Zjistil, že během prvních šesti dní 

dominoval jediný bakteriální druh. To je vzhledem k pestrosti nabízených živin poněkud

překvapivé, ale Höfle jako vysvětlení navrhuje skutečnost, že dominující bakterie měla 

vysoce účinné vychytávací systémy pro aminokyseliny a byla schopna velmi rychle 

produkovat peptidázy pro jejich utilizaci – přerostla tedy všechny ostatní. Tato bakterie 

byla ve vodě přítomna v malém množství ještě před přidáním „luxusního“ média, ale po 

jeho vyčerpání téměř vymizela (HÖFLE 1992). Jednalo se tedy o typického r-stratéga, 

jehož počty byly při vysoké kompetici potlačeny, po přidání komplexního média byl 

schopen přerůst všechny ostatní přítomné kmeny, ale po snížení množství živin vlastní 

aktivitou jeho počty opět poklesly na původní stav charakterizovaný nízkým zastoupením 

buněk.

2.1.2.2.4. Kompetice prostřednictvím toxinů

Přidáme-li do prostředí s limitovanými živinami toxickou látku v koncentraci, která 

inhibuje růst bakterií, sníží se spotřeba živin a to zvýší dostupnost zdrojů. Lepší dostupnost 

zdrojů zase podpoří růst přítomných bakterií, a to i takových, které jsou nejvíce utlumeny 

v růstu působením toxického inhibitoru. V prostředí s limitovanými zdroji tedy toxická 

látka (pokud její účinek spočívá v různé míře omezení růstu u různých kmenů), která by 

v prostředí s nadbytkem živin limitovala růst zde žijících bakterií, ani citlivým bakteriím 

výrazně neublíží. Tento fenomén ale platí pouze pro ekosystémy vyskytující se na hranici 

nosné kapacity prostředí (KOCH 1981). 

Luckinbill (1978) zjišťoval vliv sekundárních metabolitů K-stratégů na růst            

r-stratégů. Srovnával chování kmenů E. coli vypěstovaných v obou typech (r a K) 

selekčních podmínek. Očekával, že kmeny adaptované na K-podmínky budou následně ve

směsi s druhým kmenem kompetičně úspěšnější v K-selekčním prostředí a naopak. Realita 

byla ale jiná – v obou prostředích po přidání směsi adaptovaných kmenů převážil             

K-adaptovaný kmen.  Luckinbill tedy prověřoval, zda jeho výhody spočívají v růstové 

rychlosti, nebo v sekreci látek, které by inhibovaly růst druhého kmene. Přidal ke kultuře

r-selektovaných kmenů filtrát z kultury K-selektovaných kmenů odebraný při nízké a 

vysoké populační denzitě. Skutečnost, že po přidání filtrátu z K-selektované kultury o 

vysoké populační denzitě k r-selektované kultuře se růst r-stratégů výrazně zpomalil, 
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dokazuje, že při vysoké populační denzitě vylučují K-adaptované kmeny metabolit, který 

omezuje v růstu ostatní (LUCKINBILL 1978). 

2.1.2.2.5. Odpověď hladovějících bakterií na přidání substrátu 

Eilersová zkoumala hladovění u bakterií pelagiálu Severního moře. Pracovala 

s kmeny Alteromonas a Colwellia, s rodem Vibrio a Oceanospirillum. Zabývala se jejich 

aktivací po různě dlouhém období hladovění. Kmeny příbuzné rodům Vibrio, Alteromonas 

a Colwellia si během hladovění zachovaly vysoký podíl ribozomů v nerostoucích buňkách. 

Autorka z toho usoudila a následně potvrdila, že tyto kmeny jsou schopné po přidání živin 

rychle reagovat na změnu růstových podmínek a začít růst. Naproti tomu rod 

Oceanospirillum v období hladovění z kultury vymizel a v nerostoucích buňkách měl

ribosomů velice málo. Alteromonas, Vibrio a Colwellia tedy považujeme za r-stratégy 

(krátká doba lagu, v kultuře začnou převažovat jako první). Alteromonas a Colwellia 

ovšem dobře rostou i v chudé mořské vodě s nízkým obsahem uhlovodíků, což podporuje 

tvrzení, že saturační konstanta r-stratégů pro určitý substrát může být velmi nízká, ačkoli 

nízké saturační konstanty byly očekávány spíše u K-stratégů (EILERS et al. 2000). 

Nitrosomonas europaea je rodem, který rovněž velice rychle reaguje na přidání 

živin do prostředí, je to r-stratég. Bollmannová (2002) zkoumala N. europaea a bakterii 

G5-7 oxidující amoniak. Po kratších obdobích hladovění trvala doba lagu N. europaea po 

přidání amoniaku 1-2 h, zatímco G5-7 začal oxidovat amoniak okamžitě po jeho přidání. 

S prodlužujícím se obdobím hladu (na 1-10 týdnů) klesala růstová rychlost obou kmenů,

ale N. europaea rostl za všech okolností rychleji, než G5-7. Experiment prokázal selekční

výhodu Nitrosomonas v prostředí s kolísajícími koncentracemi amoniaku (nestabilní 

prostředí) a tedy r-strategii.  

2.1.2.2.6. Vydělování nik jako následek volby mezi r a K-strategií 

Přestože se zpočátku předpokládalo, že rozdílné podmínky mohou jeden bakteriální 

druh ovlivnit natolik, že se jim zcela přizpůsobí a dojde k divergentnímu vývoji, zjistil 

Kassen (2004), že rozrůznění nik není podmínkou speciace.  

Vertikální členění nik lze demonstrovat následujícím příkladem 

sedimentu antarktického kontinentálního šelfu (BOWMAN 2003). Zatímco v 

provzdušněných svrchních 40 mm sedimentu žije poměrně malé množství druhů bakterií, 

v hloubkách mezi 1,5 – 2,5 cm byla nalezena větší bohatost druhů; převažovaly zde γ- a

δ- proteobakterie. V hloubkách okolo 20 cm začaly proteobakterie ustupovat jiným 
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skupinám, diverzita druhů proteobakterií se snížila, nicméně zastoupení různých 

systematických skupin bylo širší. Celková diverzita druhů se snížila a množství bakteriální 

biomasy ve vzorku z 20 cm hloubky bylo pouze pětinové proti vzorku z hloubky 2 cm. 

Důvodem snížené diverzity v hloubce 20 cm může být nižší dostupnost zdrojů a tedy větší 

závislost bakterií na efektivním zpracování živin a tedy vysokém růstovém výtěžku. 

Diverzita  společenstva povrchových vrstev sedimentu je však také malá, přestože 

nedostatkem zdrojů zde organismy netrpí. Rozdílné důvody pro sníženou diverzitu 

v hloubce a na povrchu sedimentu mohou být vysvětleny následovně: Svrchní oxickou 

vrstvu obývají oportunní druhy bakterií schopné rychlého růstu, metabolicky přizpůsobivé, 

většinou aerobní nebo fakultativně anaerobní, tedy r-stratégové. Tito rychle narůstají do 

vysokých denzit a přerůstají tak ostatní druhy. Vrstva ve 20 cm hloubce je osídlena 

pozvolna rostoucími K-stratégy schopnými přežívat v trvale nepříznivých podmínkách a 

zastoupení vzdálených fylogenetických skupin bakterií v tomto prostředí je výrazně širší 

(BOWMAN 2003). Důvodem větší druhové bohatosti vrstvy 1.5-2.5 cm je pravděpodobně

umožnění koexistence r i K-stratégů vedle sebe.  

Podobnou situaci pozoroval i Weinbauer u Aeromonas a Commamonas (1998), kde 

zatímco r-stratég Aeromonas hydrophila okupoval hlavně anoxický metalimnion, ke je 

vysoká mikrobiální aktivita, K-stratég Comamonas acidovorans preferoval oxický 

epilimnion. V prostředí se vyskytovaly velké počty prvoků-predátorů. V epilimnionu byla 

pozorována vysoká úroveň predace, což pravděpodobně způsobuje vylučování Aeromonas 

z této vrstvy, přestože má při srovnatelných podmínkách vyšší růstovou rychlost, než 

Comamonas. Nízká aktivita predátorů v metalimnionu vysvětluje vysoké počty 

A. hydrophila v této vrstvě. Comamonas navíc umí využít pouze 8% typů jednoduchých 

uhlovodíků využívaných Aeromonas, přičemž velké množství dostupných uhlovodíků bylo 

nalezeno právě v metalimnionu. U rodu Comamonas byla navíc pozorována schopnost 

vytvářet až trojnásobně velké buňky, pokud byl vystaven žíru – větší buňky žíru 

nepodléhaly. Buňky Aeromonas se velikostně neměnily a byly tudíž spásány stále stejně.

(WEINBAUER 1998). 

Zvýšenou diverzitu v podmínkách s menší dostupností zdrojů pozoroval i Dilly při

výzkumu zemědělských půd v Německu (DILLY 2003). Jak s rozkladem humusu klesala 

kvalita substrátu, prudce stoupala genotypová diverzita (což odpovídá rozvoji druhů

adaptovaných na chudá prostředí). Situace jde opět vysvětlit přítomností r-stratégů

v čerstvém humusu a K-stratégů ve volné půdě.
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2.1.2.2.7. Odpověď r a K-stratégů na žír prvoků a fágy 

Hlavním zdrojem živin pro prvoky, vířníky a některé korýše skupiny Copepoda ve 

vodě je bakteriální biomasa. Ve vodním sloupci je žírem a infekcí bakteriofágy udržována 

průměrná hustota 104-106 bakteriálních buněk na mililitr. Žírem se snižuje početnost 

bakteriální populace, ale současně se jím snižuje také kompetice o živiny a jejich spotřeba. 

Z toho vyplývající zvýšení růstové rychlosti udržuje početnost bakteriální populace, která 

je pak stále zhruba stejně aktivní (v úvahu ale musíme brát denní a i roční cykly).  

V 1 mililitru vody ze sladkovodního rybníka najdeme cca 107-108 virových partikulí 

a více než 2% zde žijících bakterií jsou infikována (SCHINK 1998). Nicméně účinná 

regulace početnosti populace fágy je limitována na situace, kdy se ve vodě vyskytují 

vysoké hustoty geneticky velice podobných nebo stejných jedinců (např. masový výskyt 

sinic, flos aquae). Bakteriální populace ve vodním sloupci jsou většinou málo početné a 

geneticky velmi heterogenní, proto zde k ovlivnění populačních hustot fágy dochází také, 

ale pouze v malé míře. 

Lebaron a kol. uzavírají, že dostupnost substrátu a žír jsou hlavními faktory řídícími 

sukcesi bakteriálních společenstev a následně změny v bakteriální produkci. Žír je na 

hustotě závislý a ovlivňuje především druhy s vysokou růstovou rychlostí, které jsou 

schopné narůst do vysoké hustoty. Přispívá tedy k omezování druhů rozvíjejících              

r-strategii. Ve vodním sloupci jsou nejčastěji zastoupené rody Ruegeria, Cytophaga, 

Sulfitobacter a Flavobacterium, protože jsou všudypřítomné a díky schopnosti regulovat 

velikost buňky v závislosti na predačním tlaku jsou schopny žíru odolávat (LEBARON 

2001) 

 

2.1.3. Zástupci stratégů r a K

2.1.3.1. Tabulka vybraných zástupců

V Tab. 2 jsou uvedeny příklady zástupců typických bakteriálních r a K-stratégů. Je 

však třeba mít na paměti, že r a K-strategie jsou pouze srovnávacími charakteristikami. 
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Zde se proto pohybujeme na obecné úrovni bakteriálních kmenů/druhů, v rámci každého 

z nichž existují r a K-kmeny. 

 

Tab. 2  Přehled vybraných zástupců r a K-stratégů.

2.1.4. Sukcese v půdě

2.1.4.1. r/K-koncept a půdní sukcese  

 
Jak již bylo řečeno (2.1.1), pojmy r a K (BEGON 1986) se uplatňují v sukcesi tak, 

že v jejích nejčasnějších stádiích po objevení nového habitatu převažují druhy s nejvyšší 

růstovou rychlostí (r-stratégové) a jak ekosystém spěje do rovnováhy, zvyšuje se 

kompetice o živiny a převažují K-stratégové (ANDREWS 1986).  

Pokud jde o půdu, vyskytují se zde různé poměry r a K-stratégů v závislosti na čase 

a hloubce. Během zrání kořene se společenstvo skládající se převážně z r-stratégů

spotřebováním živin mění na společenstvo s převahou K-stratégů, které odpovídá volné 

půdě. Na počátku je kořen dočasným nepřeplněným prostředím, vylučuje velkou dávku 

exudátů – jednoduchých cukrů a aminokyselin, ale v průběhu jeho stárnutí je činností 

mikroorganismů naplněna nosná kapacita a dostupné substráty se stávají díky průchodu 

mnoha metabolismy čím dál složitějšími (rhizosférový efekt). Navíc se v prostředí starých 

r-stratégové Pozn. K-stratégové Pozn. 
Sulfitobacter pontiacus LEBARON 2000 Ruegeria gelatinovorans LEBARON 2000 
Aeromonas hydrophila WEINBAUER 1998 Arthrobacter sp WINOGRADSKY 1924
Nitrosomonas urea CEBRON 2003 Nitrosomonas oligotropha CEBRON 2003 
Nitrobacter sp. SCHRAMM 1999 Comamonas acidovorans WEINBAUER 1998 
Nitrosomonas europaea BOLLMANN 2002 Nitrospira sp. BOLLMANN 2002 
Escherichia coli MAHARJAN 2006 Escherichia coli MAHARJAN 2006 
Pseudomonas sp. WINOGRADSKY 1924 Oceanospirillum sp. EILERS 2000 
Alteromonas sp. EILERS 2000 Flavobacterium ABELL 2005 
Colwellia sp. EILERS 2000 Nitrospira moscoviensis EILERS 2000 
Vibrio sp. EILERS 2000 Micrococcus apod. SMIT 2001 
Bacillus cereus LUO 2007 Bosea DANDIE 2007 
Aureobacterium sp. SMIT 2001 Bradyrhizobium DANDIE 2007 
Acidobacterium 
Pseudomonas mandelii 

LUO 2007 
DANDIE 2007 

Anaeromyxobacter 
dehalogenans EILERS 2000 
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kořenů vyskytují toxiny a antibiotické látky jako produkty metabolismu kompetujících 

organismů (DE LEIJ 1993). 

Rhizosférový efekt způsobuje, že poměr bakteriální biomasy v rhizosféře a volné 

půdě se pohybuje mezi 2 a 20 (BRIMECOMBE 2001). Ve srovnání vzorků skleníkových a 

polních půd odebraných z kořenů rostlin v době květu bylo v polních půdách nalezeno 

pouze 20% r-stratégů v populaci, zatímco ve skleníku 80%. Skleník je ovšem uměle 

udržovaným habitatem, je v něm podstatně více dostupných živin, a protože zde přítomnou 

půdu pravidelně narušujeme, vytváříme nestálé prostředí, na kterém se s každým 

kypřením, hnojením a zavlažením spouští nová sukcese (De LEIJ 1993). 

Ve studii Artursona a Janssona (2003) bylo potvrzeno, že gramnegativní 

pseudomonády jsou aktivní především v rhizosféře. Naopak grampozitivní bakterie byly 

aktivní ve volné půdě s výskytem houbových vláken mykorhizních hub a malým 

množstvím živin. 

S větším podílem K-stratégů ve společenstvu půdy dochází ke snižování celkové 

mikrobiální aktivity a zvyšování diverzity. Zatímco při r-selekci převažují v půdě α- a

γ-proteobakterie, K-selekce podporuje např. rod Acidobacterium (FRANZ et al. 2008).

2.1.5. Metodologie rozpoznání typu strategie   

zvoleného bakteriální kolonií 
 

Vzhledem k potížím s určováním životních strategií bakterií in situ je nejčastěji 

využívanou metodou pro odlišení r a K-stratégů jejich kultivace na agarových plotnách a 

následné počítání kolonií.  

Růstová rychlost byla uznána jako jediná a postačující metodologická 

charakteristika pro rozlišení mezi strategiemi u bakterií. Výhoda metody počítání kolonií 

na agarových plotnách v čase spočívá v její rychlosti, což umožňuje testování desítek tisíc 

bakteriálních kolonií denně a poskytuje kvalitní statistiky. Nevýhodou zůstává 

nekultivovatelnost některých druhů bakterií, které se v analýze vyrostlých co do r a          

K-kmenů neobjeví. S tím souvisí i možnost získání rozdílných výsledků podle rozdílného 

složení agarů. Vliv nekultivovatelných bakterií na médiu lze do určité míry upřesnit 

použitím difuzní komory (BOLLMANN 2007), která umožňuje kultivaci bakterií 
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v prostředí více podobném přirozenému. Inokulum je v difuzní komoře umístěno mezi dvě

polopropustné membrány a vráceno do přirozeného prostředí. To umožňuje volné proudění

metabolitů dovnitř a ven za současné fixace buněk v difuzní komoře. Skutečným 

omezením počítání kolonií na agarových plotnách je skutečnost, že takto získaná data nám 

neříkají nic o funkci kmene v rámci společenstva. 

Prakticky vypadá metoda počítání kolonií následovně (DE LEIJ 1993): Petriho 

miska obsahující TSA (tryptic soy agar) reprezentuje nutričně bohaté, nepřeplněné a růst 

podporující prostředí. Při zaočkování takové misky méně než 200 CFU (colony forming 

units) je umožněn růst obou typů stratégů. Kolonie se potom sčítají každý den do doby, než 

se přestanou objevovat další kolonie. Při příliš vysokých počtech kolonií na misce se 

použije předem připravené větší zředění. De Leij (1993) použil misky s TSA (tryptic soy 

agar) a při kultivaci ve 25°C na nich kultivoval bakterie z připravených vzorků. Kultivace 

trvala 10 dní a kolonie byly sčítány a označovány každý den po dobu prvních šesti dní a 

nakonec ještě den desátý. Za relevantní považoval De Leij součty z misek s 5 - 200 

koloniemi. Jako r-stratégy označil bakterie, které při 0,1% TSA a 25°C utvořily viditelné 

kolonie do 24h (anebo na mediu pro pseudomonády do 48h). Tento přístup je s malými 

odchylkami, jako jsou typ kultivačního média, rozšíření prvotního časového intervalu pro 

r-stratégy na 72h, sčítání kolonií z misek obsahujících do 300 CFU, kultivace při jiné 

teplotě, používán laboratořemi na celém světě.

Salvesen a kol. se také zabývali určením strategie u bakteriálních kolonií výsevem 

na agar. Upozornili na dva vzájemně odlišné přístupy. Při pěstování kolonií na agaru totiž 

není jedinou zajímavou veličinou čas potřebný k vytvoření viditelných kolonií, ale i 

rozšiřování kolonií v průměru samo o sobě. Specifická růstová rychlost kolonie se liší 

v průběhu růstu. Na počátku roste kolonie maximální rychlostí, která je kvůli ztížené difůzi 

živin a zvyšující se koncentraci kmenem dále nevyužitelných metabolitů ve středu kolonie 

po čase omezena na periferní zónu. Na počátku, kdy je růst nelimitovaný, je maximální 

růstová rychlost (µmax) definovatelná následovně (rov. 6): 

 

t
N
N

0
max

ln
=µ

(rov. 6) 
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kde  No a N označují počet buněk/biomasu v čase 0 a t. Zahrneme-li do úvahy doby lagu a 

fakt, že kolonie je formována z jediné buňky, můžeme rychlost růstu vyjádřit takto       

(rov. 7): 
 

)(
)ln(

max
lagv tT

N
−

=µ

(rov. 7) 

kde Tv je čas potřebný k vytvoření viditelné kolonie. Pokud navíc uvažujeme, že počet 

buněk vyžadovaný k tomu, aby kolonie byla viditelná, je konstantní (Nv), potom 1/Tv je 

úměrná µmax, pokud je doba lagu zanedbatelná vzhledem k času potřebnému k vytvoření 

kolonie. Po vytvoření kolonie a dosažení 0,2 mm průměru (Obr. 8) dále přirůstá průměr

kolonie nárůstem biomasy v periferní zóně. Pokud je periferní zóna růstu stále stejně

široká, je růstová rychlost kolonie přímo závislá na rychlosti rozšiřování. Růstovou 

rychlost difůzí limitované kolonie lze potom vyjádřit takto (rov. 8): 

 

w
K r=maxµ

(rov. 8) 

kde Kr je rychlost rozšiřování periferní zóny a w je její šířka. Jak kolonie stárne, lineární 

radiální růst kolonie se snižuje, dokud kolonie nepřestane růst úplně. První a druhá rovnice 

tedy odpovídají rychlosti růstu kolonie do průměru 0,2 mm. 

 

Obr. 8  Vztah mezi maximální růstovou rychlostí bakterie odhadovanou v tekutém médiu a 
časem potřebným k vytvoření viditelné kolonie (průměr 0,2 mm) na agarových 
plotnách (Tv). 
(Převzato ze SALVESEN 1999) 
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Salvesen měřil čas, za který byly kolonie na agaru detekovatelné a jejich růstovou 

rychlost. Zjistil, že fáze růstu, ve které se bakterie nacházejí v době odebrání vzorku, má 

vliv na dobu lagu bakterií, ale téměř vůbec neovlivňuje rychlost následného radiálního 

rozšiřování kolonií. Proto je Kr velmi vhodná pro rozlišení strategií jednotlivých kolonií ze 

vzorku. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že růstová rychlost malých kolonií na agaru je 

snad díky lepšímu přístupu kyslíku vyšší, než při pěstování v tekutém médiu (SALVESEN 

et al. 2000).  

Salvesen zavedl jako charakteristiky bakteriálních r-stratégů růstovou rychlost 

minimálně 0,32h-1 a dobu pro vytvoření kolonie do 24 h. Jeho K-stratégové rostli 

s průměrnou rychlostí  0,05-0,08 h-1. Salvesenův přístup ale přináší jistá omezení:             

a) některé bakterie vytváří kolonie tak nízké, že mohou být snadno přehlédnuty; b) se 

zvětšujícím se množstvím kolonií a s jejich zvětšujícím se průměrem na misce dochází 

k útlumu růstové rychlosti periferní zóny; c) ultramikrobakterie (cca 0,3 µm velké sporám 

podobné buňky, které v období hladu vytváří např. rod Vibrio, metabolicky jsou téměř 

inaktivní) přítomné ve vzorku, nenarůstají po přidání živin vždy okamžitě vysokou 

růstovou rychlostí, proto by mohly být  rody, které je vytváří, považovány za pomalu 

rostoucí. Narozdíl od de Leije uvažuje Salvesen jako relevantní součty z těch misek, kde se 

množství kolonií pohybuje mezi 50 a 100 na plotnu o průměru 9 cm. 

Nicméně metoda počítání kolonií a měření jejich průměrů patří mezi velmi přesné a 

oblíbené metody, přestože měření Kr je časově náročnější (SALVESEN et al. 1999). 

Dalšími metodami používanými k charakterizaci bakteriálních populací jsou např.

barvení DAPI a počítání bakterií pod fluorescenčním mikroskopem, použití MABs a 

epifluorescenčního mikroskopu, určování metabolické přizpůsobivosti systémem BIOLOG 

(WEINBAUER 1998) apod.  

 

2.2. Cytoplazmatická membrána 

Skupina Fyziologie bakterií při Katedře genetiky a mikrobiologie PřF UK se již 

tradičně zabývá studiem chladových adaptací bakterií na úrovni lipidické složky 

cytoplazmatické membrány a membránové fluidity. Protože r-stratégové jsou považováni 

za hůře přizpůsobivou skupinu bakterií, očekávali jsme, že se to projeví výrazným 
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snížením jejich generačních dob při jejich pěstování za snížené teploty. Rozhodli jsme se 

zaměřit také na fyziologii chladové adaptace membrán u obou skupin studovaných 

stratégů.

2.2.1. Lipidy 

 

Základními stavebními prvky biologických membrán jsou lipidy. Jedná se o tzv. 

amfipatické  (amfifilní) molekuly - jejich molekulu lze rozdělit na polární a nepolární části.  

Kratší polární část se označuje jako hlavička (head, headgroup), nepolární část je tvoří

delší  hydrofobní řetězce mastných kyselin, viz Obr. 9. 
 

Obr. 9  Obecná struktura fosfolipidu.  
(Upraveno podle TAMM et al. 2002) 

 

Membránové lipidy jsou velice variabilní – liší se jak polárními hlavičkami tak 

strukturou hydrofobních řetězců. Skutečné biologické membrány jsou pak tvořeny 

množstvím různých druhů lipidových molekul (YEAGLE 2001).   

 

2.2.1.1. Struktura lipidové molekuly 

 

Lipidy, které tvoří biomembrány eukaryot a eubakterií, patří mezi fosfátové 

diestery glycerolu (fosfoglyceridy). V membránách živočišných buněk se kromě

fosfoglyceridů vyskytují také lipidy, jejichž základem je sfingosin - sfingolipidy. 

Fosfoglyceridy a sfingolipidy se vzhledem k přítomnosti fosfátové skupiny v molekule 

souhrnně označují jako fosfolipidy. Základem struktury fosfoglyceridů je kyselina 

fosfatidová, tedy glycerol esterifikovaný v pozici 1 a 2 mastnou kyselinou a s fosfátovou 

skupinou v pozici 3 (ZUBAY et al. 1995, YEAGLE 2001), viz Obr. 10. Na kyselinu 
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fosfatidovou  je dále navázána skupina tvořící polární hlavičku. Tou může být  serin         

(v případě fosfatidylserinu), glycerol (fosfatidylglycerol), fosfatidylglycerol (kardiolipin), 

ethanolamin (fosfatidylethanolamin), inositol (fosfatidylinositol) nebo cholin 

(fosfatidylcholin), viz Tab. 3. 

Obr. 10 Kyselina fosfatidová.   
Šipka označuje místo, kam se váže polární hlavička lipidu .  
(Převzato ze ZUBAY et al. 1995)  

 

Tab. 3  Přehled nejobvyklejších tříd fosfolipidů.
(Upraveno podle  ZUBAY et al. 1995). 
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Od eukaryotních a bakteriálních lipidů se výrazně odlišují lipidy archebakterií, 

v jejichž molekule jsou vázány řetězce mastných kyselin na glycerol nikoli esterovou ale 

éterovou vazbou (ATLAS 1997), viz Tab. 4. 

 

Tab. 4 Rozdíly mezi membránovými lipidy eukaryot, bakterií a archebakterií. 
(Upraveno podle ATLAS 1997) 

2.2.2. Mastné kyseliny bakterií 
 

Spektrum mastných kyselin, jež mohou být součástí lipidů biologických membrán, 

je široké. Mastné kyseliny se od sebe liší délkou (obvykle v rozmezí 12 až 26 atomů

uhlíku) a četností dvojných vazeb (obvykle 0 až 6). Pokud se v molekule nachází více 

nenasycených vazeb, obvykle nebývají konjugovány (YEAGLE 2001). Polynenasycené 

mastné kyseliny však nejsou u bakterií obvyklé. Konformace dvojné vazby je obvykle cis,

tj. oba vodíkové atomy jsou orientovány stejným směrem (RUSTAN a DREVON 2001).  
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Obr. 11  Nenasycená mastná kyselina s dvojnou vazbou v pozici cis 
(převzato z Denich 2003). 

 

Základními skupinami mastných kyselin objevujících se v bakteriálních 

membránových lipidech jsou 1) vyšší nasycené nevětvené mastné kyseliny (např. kys. 

laurová, palmitová, stearová...), 2) hydroxy-kyseliny (hydroxybutyrová kys. apod.),           

3) větvené mastné kyseliny (např. isooktanová kys.), 4) cyklopropanové kyseliny (např.

methylen-hexadecenová kys.) a konečně 5) nenasycené mastné kyseliny (např. kys. 

palmitoolejová, olejová apod.).  
 

2.2.2.1. Vyšší nasycené  nevětvené  mastné kyseliny 
 

Tato skupina bakteriálních MK je v bakteriálních membránách hojně zastoupena. 

Nejvíce jsou zastoupeny kyseliny s 12ti a více atomy uhlíku: kyselina laurová, (C12), 

myristová (C14), palmitová (C16), stearová (C18), arachidonová (C20) a také kyseliny C22 a 

C24 a C28. Kyseliny delší než 28 uhlíků se nenachází jinde než u mykobakterií. Nejvíce 

zastoupenou kyselinou této skupiny je kyselina palmitová (C16), kyseliny laurová, 

myristová a stearová jsou v bakteriálních membránách rovněž velice často zastoupeny, 

kyseliny s vyšším počtem uhlíků jsou již spíše druhově specifické: např. arachidonová 

kyselina je typická pro rod Pseudomonas aeruginosa (PORTER 1946), kyselina C28 zase 

pro Corynebacterium dipthreae (ASANO a TOKAHASHI 1945). Kyseliny s lichým 

počtem uhlíků (C15 a C17) se také spíše druhově specificky vyskytují, například také u rodu 

P. aeruginosa (JAMES 1956). 
 

2.2.2.2. Mastné kyseliny s hydroxylovou skupinou  
 

Mastné kyseliny s hydroxylovou skupinou obsahují na některém z uhlíků

základního řetězce navázanou –OH skupinu. Mezi typické zástupce této skupiny se řadí 

např. kyselina mevalonová, která se v bakteriích objevuje jen ve velmi malém množství, 
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kyseliny β-hydroxy-dekanové u P. aeruginosa (BERGSTRÖM 1946), kyselina 

dihydroxystearová vyskytující se u rodu Lactobacillus (CROWDER 1934) a další. Některé 

komplexní hydroxykyseliny se podobají také mykolovým kyselinám mykobakterií. 

 

2.2.2.3. Větvené mastné kyseliny 
 

Většina bakteriálních membrán je složena z jednoduchých mastných kyselin 

(většinou směs myristové, palmitové, stearové a cis-9-hexadecenové kyseliny).  Větvené 

mastné kyseliny (Obr. 12) jsou také zastoupeny ve většině bakteriálních membrán a díky 

nim je možné používat profily mastných kyselin také pro účely bakteriální systematiky.  

Typickými rody s výrazným zastoupením a málo proměnlivým složením iso a 

anteiso-větvených mastných kyselin jsou například Legionella, Flavobacterium, 

Bacteroides z gramnegativních bakterií, z grampozitivů rod Arthrobacer, a také rody 

Myxococcus, Cytophaga, Streptomyces. Existují však i rody, které zahrnují kmeny se 

zastoupením větvených mastných kyselin v membránách i bez nich – například rod 

Micorococcus, většina clostridií, Corynebacterium (KANEDA 1991).  

Typy prekurzoru při syntéze mastných kyselinv bakteriích způsobují, že páry 

nasycených kyselin s řetězci lišícími se délkou ve dvou uhlících (např. C15 iso a C17 iso či

C15 aniteiso a C17 anteiso) se v bakteriálních lipidech vždy objevují v párech. Ačkoli 

mohou být zastoupeny v různém poměru, vždy jsou přítomny obě mastné kyseliny 

(KANEDA 1991).  

Změna poměrného zastoupení iso a anteiso-větvených mastných kyselin 

představuje adaptaci bakteriální buňky na pokles vnější teploty. Iso-větvené mastné 

kyseliny mají stejnou teplotu fázového přechodu jako rovné nasycené mastné kyseliny 

(KANEDA 1991). Anteiso-větvené mastné kyseliny mají nižší teplotu fázového přechodu 

než stejně dlouhé iso-větvené mastné kyseliny (LEWIS 1985), jsou schopny více narušit 

uspořádanost fosfolipidové dvojvrstvy a tím fluidizují membránu při růstu v chladu 

(DENICH 2003).  
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Obr. 12   Iso a anteiso-větvená mastná kyselina.  
U iso-větvené mastné kyseliny se methylová skupina nachází na druhé pozici od konce, 
u anteiso-větvené na třetí pozici od konce. 
(převzato z Denich 2003) 

Větvené mastné kyseliny vznikají pouze v situaci, kdy je buňka schopná růst. Vznik 

iso a anteiso-větvených mastných kyselin je závislý na de novo syntéze mastných kyselin 

(SUUTARI a LAAKSO 1994), pozice větvení je určena typem prekurzoru, proto se po 

ukončení syntézy nemůže měnit (RUSSEL 1997).  

 

2.2.2.4. Cyklopropanové kyseliny  
 

Cyklopropanové mastné kyseliny se v přírodě zřejmě vyskytují pouze u bakterií. 

První byla objevena kyselina cis-11,12-methylen-oktadekanová  u rodu Lactobacillus 

(HOFFMAN 1950). Dlouho se předpokládalo, že u bakterií se vyskytuje především 

kyselina C19 s cyklopropanovým kruhem. S vývojem citlivějších metod k určování kyselin 

byla však jako velice častá identifikována také kyselina C17 u E. coli (O´LEARY 1959). 

Typické je zastoupení cyklopropanových mastných kyselin u E. coli ve stacionární fázi 

(MARR 1962).   Cyklopropanové kyseliny C17 dnes již běžně nacházíme u některých 

kmenů rodu Bacillus, Pseudomonas aeruginosa (JAMES 1956), Clostridium butyricum. 

V bakteriích nacházíme také cyklopropanové mastné kyseliny s řetězci kratšími, obecně

v rozsahu  délek uhlíkového řetězce C8-19. Kyseliny s cyklopropanovým kruhem se 

nejčastěji objevují až v pozdních růstových fázích, vznikají cyklizací nenasycených kyselin 

C16:1 a C18:1 s cis vazbou (GROGAN 1997). 
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2.2.2.5. Nenasycené mastné kyseliny 
 

Tato skupina kyselin představuje druhou nejčastěji zastoupenou skupinu MK 

v membránách bakterií. Nenasycené mastné kyseliny s větším počtem uhlíků než C18 se 

vyskytují v membránách v malém množství, známy jsou však zejména u rodů

Corynebacterium (PUSTOVALOV 1956). Oktadecenové kyseliny (C18) se velice liší 

v závislosti na umístění dvojné vazby: cis-11-oktadecenová kyselina = kyselina cis-

vaccenová, cis-9-oktadecenová kyselina představuje známou kyselinu olejovou. 

Z výzkumů například vyplývá, že tyto dvě kyseliny jsou zpravidla s velku převahou jedné 

z nich zastoupeny u mnoha bakteriálních druhů (ASSELINEAU  1957).  Hexadecenové 

kyseliny (C16) jsou nejčastějšími nenasycenými mastnými kyselinami obsaženými 

v bakteriálních membránách. I zde dále záleží na poloze dvojné vazby na uhlíkovém 

řetězci.   

Nenasycené mastné kyseliny mají nižší průměrnou teplotu bodu tání, než kyseliny 

nasycené se stejným počtem uhlíkových atomů. Lipidy, ve kterých jsou nasycené kyseliny 

obsaženy, mají nižší teplotu fázového přechodu a umožňují tak citlivě regulovat 

ztekucování membrány tak, aby výsledná fluidita odpovídala potřebám buňky. U kmenů,

které regulují fluiditu membrány použitím větvených mastných kyselin má např. větvená 

mastná kyselina C15 anteiso stejnou funkci, jako zavedení dvojné vazby do uhlíkového 

řetězce nasycené mastné kyseliny (KANEDA 1991).  

Desaturace mastných kyselin může probíhat za anaerobních i aerobních podmínek 

(RUSSEL 1990). Syntéza nenasycených mastných kyselin bez přístupu kyslíku byla 

pozorována u anaerobních a fakultativně aerobních bakterií. Dobře byl tento proces 

prostudován na modelovém organismu Escherichia coli. 

2.2.3. Úloha nenasycených, větvených a alicyklických 

mastných kyselin v bakteriálních membránách 
 

Pro správné fungování biologické membrány je nutné zachovat určitý stupeň její 

neuspořádanosti. Prostorový model funkční, dostatečně neuspořádané („fluidní“ – viz dále) 

biologické membrány je na Obr. 13. Molekuly lipidů vykazují různě vysokou schopnost se 

uspořádat v závislosti na typu mastných kyselin, které jsou jejich součástí. Fosfolipidy s 
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mastnými kyselinami obsahujícími pouze nasycené vazby jsou rigidními strukturami, které 

jsou schopny vykazovat vysoké stupně uspořádanosti. Naopak přítomnost nenasycené 

vazby v řetězci mastné kyseliny omezuje v daném místě rotaci a zavádí do molekuly ohyb, 

čímž narušují uspořádanost molekul ve svém okolí (RUSTAN a DREVON 2001). 

 

Obr. 13  Model průřezu funkční (dostatečně neuspořádanou) biologickou 
 membránou.   

Po stranách polární hlavičky, ve středu alifatické řetězce MK.  
(Převzato ze STRYER 1995) 

 

Podobným mechanismem (zavedení „rušivého“ prvku) působí  i kyseliny větvené 

či alicyklické. Opačný vliv má na uspořádanost membrán například cholesterol 

(rigidizace), který je běžnou součástí membrán eukaryotních buněk, ale u prokaryot se 

obvykle nevyskytuje (výjimku tvoří mykoplazmy). Rozdíl ve struktuře lipidů s plně

nasycenými a nenasycenými mastnými kyselinami a jeho vliv na uspořádanost okolí, je 

patrný z Obr. 14.  
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Obr. 14  Vliv nenasycené vazby na strukturu molekuly MK a uspořádanost  lipidové 
matrix membrány.  
A) zcela nasycené MK: vysoká uspořádanost 
B)  jedna nenasycená MK  mezi dvěma nasycenými: zavedení ohybu znamená 
zvýšení neuspořádanost v okolí. 
(podle STRYER 1995) 
 

2.2.4. Fázové přechody 
 

Fluidita membránových lipidů vychází z průměrného bodu tání jednotlivých 

zastoupených mastných kyselin vázaných do fosfolipidů. Na úrovni fosfolipidů můžeme 

mluvit o teplotě fázového přechodu (Tm), která koreluje s membránovou fluiditou 

(KANEDA 1991). V uspořádání dvojvrstvy mohou existovat lipidy ve dvou základních 

stavech (fázích) – v uspořádané fázi gelu a ve fluidní fázi tekutého krystalu. Fyzikální stav 

lipidové dvojvrstvy závisí na teplotě. V kritické teplotě (Tm) procházejí lipidy 

endotermním fázovým přechodem ze stavu gelu do stavu tekutého krystalu, přičemž vrstvy 

složené z jednoho typu lipidu mají fázový přechod v Tm odpovídající typu lipidu, zatímco 

ve směsích (přirozený výskyt v nativních membránách) se jedná o kombinaci všech Tm

(Obr. 15). 
 

Obr. 15  Změna fázového stavu membrány v závislosti na teplotě.
(převzato z Los a Murata 2004) 
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 Mechanismus zmíněného fázového přechodu souvisí s gauche/trans konformací, 

kterou mastná kyselina zaujímá. Konformace trans, kdy tři za sebou jdoucí uhlíkové  

atomy leží v jedné rovině, je energeticky nejchudší a je typická pro membrány ve fázi gelu. 

Zvýšením teploty na Tm dochází ke kooperativní trans-gauche rotaci a změně tvaru lipidů

(Obr. 16), které tím získávají větší volnost pohybu (SVOBODOVÁ 1987, RAUDINO a 

SARPIETRO 2001). V teplotě Tm koexistují fáze gelu a tekutého krystalu v rovnováze. 

Existuje ještě třetí – přechodná – fáze popisovaná jako fáze uspořádané kapaliny (TAMM 

et al. 2002). Je charakterisována vysokou mírou uspořádanosti acylových řetězců typickou 

pro fázi gel a vysokou frekvencí laterálních a rotačních pohybů charakteristické pro 

tekutou fázi. Ukazuje se, že tato tekutá fáze a fáze tekutého krystalu jsou schopny v 

membráně koexistovat  za tvorby domén (SANKARAM a THOMPSON 1991).  

 

Obr. 16  Možné konformace C-C vazby v alifatických řetězcích lipidů.
A) trans , B) gauche+ , C) gauche- 

(upraveno podle STRYER 1995). 

 

Uměle syntetisované diacylphosphatidylcholiny s různým zastoupením mastných 

kyselin mají následující teploty fázového přechodu: Tab 5. Přestože teplota tání nevětvené 

a iso-větvené mastné kyseliny se stejným počtem uhlíkových atomů je velice podobná, 

teploty fázového přechodu výsledného lipidu jsou zcela odlišné. Šíře fázového přechodu  

je dána konkrétním chemickým složením systému (SVOBODOVÁ 1987). U přirozených 

membrán, které jsou tvořeny množstvím různých druhů lipidů, pak dochází k fázovému 

přechodu v širokém teplotním intervalu.  
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Tab. 5  Teploty fázových přechodů uměle syntetizovaných diaclyfosfatidylcholinů.
(převzato z KANEDA 1991) 

 

Struktura a vlastnosti membrán jsou významně ovlivněny jejich fyzikálním stavem. 

Ve fázi gelu je oproti situaci ve fázi tekutého krystalu dvojvrstva na průřezu silnější, 

ridignější, propustnost pro vodu je výrazně nižší a pohyby molekul jsou omezeny 

(RAUDINO a SARPIETRO 2001). Ve fázi tekutého krystalu se molekuly lipidů (i jiné 

molekuly přítomné v membráně) mohou volně pohybovat v rovině membrány. Například 

snížení teploty zabraňuje volným pohybům molekul lipidů a tím narušuje správnou funkci 

membránových proteinů. Pro živou buňku je proto životně důležité dokázat udržet 

membrány ve fázi tekutého krystalu. 

 

2.2.5. Membránová fluidita 
 

Obecně uznávaným modelem membránové struktury je model tekuté mozaiky 

(SINGER a NICOLSON 1972) doplněný o struktury lipidových raftů. Od doby jeho 

uvedení se objevují snahy popsat fyzikální stav membrány pomocí jednoho parametru, 

který není závislý na použité měřící metodě (van der MEER 1991).  

Takovým parametrem by měla být membránová fluidita nebo mikroviskozita, 

kterou pro membrány zavedli jako zobecnění viskozity Shinitzky a Barenholz 

(SHINITZKY a BARENHOLZ 1978). V tomto případě je mikroviskozita parametrem, 
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který je úzce spojen s konkrétním metodickým přístupem - měřením anisotropie 

fluorescence difenylhexatrienu (DPH).  

V současnosti se v široké míře používá pojem „membránová fluidita“ obecně a

intuitivně pro charakterizaci celkové míry pohyblivosti a uspořádanosti membránových 

komponent. Zvýšením fluidity - fluidizací - se pak rozumí „ztekucení“ (snížení 

uspořádaností a zrychlení pohybů) naopak snížení fluidity - rigidizace - znamená 

„ztuhnutí“ (zvýšení uspořádanosti a zpomalení pohybů).  

2.2.5.1. Homeoviskózní efektivita  
 

Faktory prostředí - teplota, složení živného media, přítomnost různých látek 

v prostředí či nejrůznější stresové faktory (pH stres, osmotický stres aj.) - mohou 

ovlivňovat „fluiditu“ membrán v takové míře, která by bez určité kompenzace nemusela 

být slučitelná se životem buňky. Je tedy více než logické, že existují mechanismy, které 

umožňují buňce určitým způsobem regulovat fyzikální stav svých membrán a vyrovnávat 

se tak s nepříznivými podmínkami prostředí.  

K regulaci „fluidity“ membrán dochází na úrovni jejich složení. Nejvíce byl 

studován v tomto směru vliv teploty. Pokles teploty okolního prostředí vede k nežádoucím 

změnám fyzikálních parametrů membrán, k rigidizaci, kterou se buňka snaží kompenzovat 

změnou složení mastných kyselin ve membránových fosfolipidech. Změny v chemickém 

složení membrány se projeví ve fyzikálních vlastnostech membrány – dochází k posunu 

fázových přechodů membránových fosfolipidů směrem k nižším teplotám (McELHANEY 

1984, SVOBODOVÁ 1987).  

Cílem výše uvedených změn je udržet dynamiku biologických membrán na 

potřebné úrovni. S rozvojem širokého spektra technik, které umožňují studovat dynamiku 

biologických membrán, se objevují snahy tyto změny dynamiky nějakým způsobem 

kvantifikovat. Sinensky (SINENSKY 1974) na základě zjištění, že „fluidita“ 

cytoplazmatické membrány bakterie E. coli (měřeno metodou ESR na isolovaných 

lipidech) nezávisí na teplotě kultivace, postuloval teorii homeoviskózní adaptace. Podle 

této teorie je cílem adaptací na úrovni složení membrány dosažení optimální  a pro každou 

kultivační teplotu shodné membránové fluidity. Tato myšlenka podnítila řadu dalších 

výzkumů teplotních adaptací. Daná problematika byla studována u mnohých prokaryotních 

i eukaryotních organismů za pomoci řady biofyzikálních metod. Ukázalo se, že Sinenskeho 

teorii není možno aplikovat obecně. Většina studovaných organismů sice kompenzuje 
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změny fluidity svých membrán způsobené změnou teploty, ovšem ve většině případu jen 

částečně, nikoli absolutně (např. SAITO a McELHANEY 1977, SAITO et al. 1977, 

SAITO et al. 1978, HASEGAWA et al. 1980, WILKINS 1982, SVOBODOVÁ et al. 

1988). Zde je nutno poznamenat, že určení rozsahu takové adaptace je poněkud

problematické, zejména pokud chceme srovnávat data získaná různými metodami. Různé 

biofyzikální techniky totiž zachycují změny v dynamice membrán různě podle toho, kterou 

oblast membrány a který z fyzikálních parametrů sledují. Pro daný systém a použitou 

metodu je možno rozsah adaptace vyjádřit pomocí tzv. homeoviskózní efektivity 

(homeviscous efficiacy, HE, (COSSINS 1983)). Ta udává, nakolik sledovaná adaptace 

odpovídá „ideálnímu“ stavu (homeoviskózní adaptaci). Hodnoty HE se pohybují v rozmezí 

od 0 (žádná adaptace) do 1 (úplná, homeviskózní adaptace). HE se určuje z  grafu 

závislosti membránové fluidity (reprezentované nějakým fyzikálním parametrem, který je 

lineárně závislý na teplotě měření). Způsob výpočtu HE je patrný z Obr. 17.  
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Obr. 17       Výpočet homeoviskózní efektivity (HE) 
Růstové optimum pro sledovaný organismus je 40°C . Závislost membránové 
fluidity na teplotě měření (Tm) pro tuto teplotu kultivace (Tk) představuje 
červená (referenční) přímka, vzhledem ke které se rozsah adaptace hodnotí. 
Pokud je tentýž organismus pěstován v jiné teplotě (zde Tk 20°C), získáme 
přímku obvykle rovnoběžnou s referenční, která od ní může být ve směru osy 
X různě posunuta (šipky v obrázku). Poměr tohoto posunutí a rozdílu 
kultivačních teplot (zde 40°C-20°C=20°C) udává hodnotu HE. Pokud přímky 
splývají, k adaptaci nedochází (HE=0). Modrá přímka představuje situaci, 
kdy dochází k úplné adaptaci (homeviskózní adaptace), fluidity měřené při
Tm=Tk se sobě rovnají, závislost je posunuta oproti referenční přímce o 20°C, 
hodnota HE = 1.  Všechny přímky, které by ležely mezi těmito dvěma 
extrémy, by představovaly částečnou adaptaci, hodnota HE by ležela mezi 0 
a 1 – příkladem je zelená přímka , která simuluje situaci, kdy HE=0,5.  
(Podle KONOPÁSEK 1992).  
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Je třeba zdůraznit, že hodnoty HE jsou vždy svázány s konkrétní metodou měření 

membránové „fluidity“. Rozsah naměřené adaptace je také ovlivněn tím, zda jsou 

sledovány izolované lipidy či celé membrány, neboť například přítomnost proteinů má na 

dynamiku membrány podstatný vliv (snižování fluidity). Navíc, HE je možno určit jen pro 

parametry, jejichž závislosti na Tm probíhají rovnoběžně (což splňuje například anisotropie 

fluorescence), nelze ji tedy použít univerzálně.

Pokud se ukázalo, že koncepce homeoviskózní adaptace není univerzálně platná, je 

třeba se ptát, co je tedy účelem adaptace na úrovni změn složení membrány, není-li to 

snaha o zachování konstantní fluidity. K zásadním změnám ve struktuře a funkci membrán 

dochází při fázovém přechodu. Jen určitý fyzikální stav membránových lipidů umožňuje 

správnou funkci membránových proteinů a vůbec membrány jako celku. Předpokládá se 

tedy, že hnacím momentem adaptací je snaha uchování takového fázového stavu 

membrány, který jí dovoluje plnit její fyziologické funkce. Jinými slovy, buňka se snaží 

uchovat si potřebný podíl membránových lipidů ve fázi tekutého krystalu, nikoli absolutně

konstantní fluiditu. Prostřednictvím změn složení membrán jsou buňky schopny posouvat 

teplotu  fázového přechodu membrány  (COSSINS 1983, McELHANEY 1984, 

SVOBODOVÁ 1987). Někdy se v této souvislosti hovoří o tzv. homeofázické adaptaci 

(McELHANEY 1984, HERMAN 1994). Podle této teorie je hlavní funkcí adaptivních, 

teplotou indukovaných změn ve složení MK  u většiny mikroorganismů udržení vhodného 

fyzikálního stavu – tekuté fáze, a nikoli absolutně konstantní fluidity, jak předpokládá 

koncepce hoemeoviskózní adaptace. 

V této souvislosti byla zejména zkoumána lokalizace fázového přechodu vzhledem 

k teplotě růstu. Bylo publikováno mnoho prací, ze kterých je patrné, že u všech 

studovaných mikroorganismů (E. coli, Micrococcus lysodeikticus, Staphylococcus aureus, 

Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis, Streptococcus mutans, Thermus 

thermophilus) leží teplota fázového přechodu pod teplotou růstu a  membránové lipidy jsou 

zcela či téměř zcela ve fázi tekutého krystalu. Přehled podává McElhaney (1984). Obvykle 

jsou ale mikroorganismy schopny růstu v poměrně širokém rozmezí fázového stavu svých 

membránových lipidů. Vyplývá to z četných experimentů s nejrůznějšími mutantami 

různých mikroorganismů (např. E. coli, Acholeplasma laidlawii) s defekty v syntéze 

některých či všech typů mastných kyselin. U takových buněk je možno  určovat složení 

membrány dodáním určitých typů kyselin do živného media a přímo tak ovlivňovat  
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teplotu fázového přechodu a tím tak fázový stav membránových lipidů (McELHANEY 

1984).  

Fyzikální parametry biomembrán jsou studovány převážně ve vztahu k teplotě.

Ovšem teplota není jediným faktorem, který vlastnosti membrán ovlivňuje. Hydrostatický 

tlak mikroviskozitu membrány zvyšuje (KAMAYA et al. 1979), zatímco anestetika ji 

snižují (INGRAM 1986). Bivalentní kationty (Mg2+, Ca2+) vedou ke zvýšení Tt,

monovalentní fluidizují membránu (JÄHNIG 1979). Vzrůst pH vyvolává fluidizaci 

membrány a naopak zvýšení koncentrace H+ vede za stejných podmínek k rigidizaci 

(CHAPMAN 1983).  

Adaptační změny, ke kterým dochází v biologických membránách, mají za účel  

optimalisovat funkci membrán tak, aby byly uspokojeny všechny metabolické nároky 

buňky. Jedním z procesů, který je přímo závislý na momentálním stavu membrány, je 

transport. Rychleji rostoucí buňka má vyšší spotřebu živin a tudíž vyšší požadavky na 

jejich transport z vnějšího prostředí. Zvýšení hladiny prosté i usnadněné difúze vyžaduje 

fluidizaci membrány. Zaritsky a Parola se spolupracovníky (ZARITSKY et al. 1985, 

PAROLA et al. 1990) vyšli z tohoto předpokladu a zjišťovali, kterak je „fluidita“ 

membrány Escherichia coli (vyjádřeno pomocí hodnot polarizace fluorescence DPH) 

ovlivněna rychlostí růstu.  Pozorovali, že pro membrány rychleji rostoucích buněk byla 

charakteristická vyšší fluidita, odpovídající nižší polarizaci fluorescence DPH. Tímto 

způsobem byla umožněna vyšší funkčnost membránových transportérů rychle rostoucích 

buněk – jednalo se o membránovou adaptaci vzhledem k rychlosti růstu bakterie.  

Lze tedy shrnout, že regulace membránové „fluidity“ je velice složitý a poměrně

komplikovaný proces. Prostá změna ve složení membránových lipidů má za následek celou 

řadu úzce souvisejících změn fluidity a fázového přechodu membrány jako celku. Účelem 

těchto změn je kompenzovat nepříznivé vlivy okolního prostředí a zajistit bezchybné 

fungování  biologických membrán v buňce. 

 

2.2.6. Membrány studovaných rodů

Bakteriální kmeny, kterými jsme se v této práci zabývali, pochází z terénních 

výzkumů sukcesních stádií hnědouhelných výsypek na Sokolovsku (Obr. 18), z výzkumu 

Ústavu Půdní Biologie AVČR v Českých Budějovicích. Izoláty byly získány z různě

pokročilých stanovišť primárních sukcesních stádií. Byly určeny identifikací profilů
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mastných kyselin systémem MIS Sherlock a zařazeny do druhu dle databáze TSBA6 

Library (KRISTUFEK 2005). Následuje stručný popis biologie rodů a pro ty rody, u 

kterých jsou dostupné informace o složení membránových lipidů, i popis tohoto složení. 

 

Obr. 18  Iniciální stádia sukcese na hnědouhelných výsypkách na Sokolovsku. 
S laskavým svolením Dany Elhottové. Stádia sukcese blíže popsána v Kristufek, 
2005. 

 

2.2.6.1. Rod Pseudomonas a vybraní zástupci 

Rod Pseudomonas patří mezi Xanthomonadaceae, Gammaproteobacteria, phylum 

BXII Proteobacteria Bergeyova manuálu z roku 2004. Zahrnuje druhy známé svými 

schopnostmi využívat různorodých substrátů (včetně aromatických uhlovodíků) a

přizpůsobit se nejrůznějším podmínkám. V půdních a vodních ekosystémech je tento rod 

naprosto ubikvitní, prakticky jakýkoli habitat s teplotou 4-42°C, pH 4-8 a obsahem 

organických uhlíkatých substrátů je potenciálním habitatem Pseudomonas. Na základě

izolací z půdy se dá říci, že Pseudomonas zaujímá mezi kultivovatelnými bakteriálními 

druhy v přírodě přednostní postavení. Rod je znám je také svou příležitostnou patogenitou 

pro zvířata i lidi. Bakterie rodu Pseudomonas rychle rostou, často jsou rezistentní 

k antibiotikům, těžkým kovům i detergentům. Jedná se o nutričně i kultivačně nenáročný 

rod, který dobře roste na tryptickém sojovém médiu (TSB) i na ochuzeném médiu R2A 

použitém v této práci.  

Buňky zaujímají tvar rovné nebo zahnuté tyčinky o rozměrech  0.5–1.0 µm na šířku

a 1.5–5.0 µm na délku, jsou gramnegativní. Zpravidla nehromadí β-hydroxy-butyrátové 

granule. Nejsou známa žádná klidová stádia. Pseudomonas se pohybuje pomocí jednoho 

nebo více bičíků, nepohyblivý je pouze vzácně. Metabolismus je striktně aerobní, 

chemoogranotrofní, zřídka auxotrofní. 



54 

Druhy rodu Pseudomonas obvykle obsahují mastné kyseliny C10:0 3-OH, C12:0 

3-OH a C12:0, navíc k C16:1 ω9c, C16:0 a C18:1ω7c, stejně jako Q-9 ubichinon. Většina druhů

také obsahuje nasycenou C12:0 2-OH kyselinu a nepatrná množství C14:0 3-OH 

(KERSTERS et al. 1996). Několik druhů také produkuje mastné kyseliny C14:0.

Nejčastějšími obsaženými lipidy jsou phosphatidyl glycerol, phosphatidylethanolamin a 

diphosphatidyl glycerol (kardiolipin). Kvantitativní i kvalitativní analýzy lipidů a mastných 

kyselin a získané profily jsou cennými taxonomickými markery pro druhy tohoto rodu.  

V časných stádiích sukcese byly ze sokolovských výsypek isolovány kmeny 

Pseudomonas teatrolens, Pseudomonas stutzeri a Stenotrophomonas maltophilia, které 

používáme pro experimenty v této studii jako tři z pěti zástupců skupiny definovaných       

r-stratégů (KRISTUFEK 2005). 

2.2.6.1.1. Chladové adaptace rodu Pseudomonas 

Typickou stresovou odpověď v profilech mastných kyselin vykazoval druh 

Pseudomonas fluorescens ve studii Klieftově (KLIEFT et al. 1997). Vzrůstající podíl 

nasycených k nenasyceným kyselinám, cis ke trans mononenasyceným mastným 

kyselinám i zvýšený podíl kyselin s cyklopropanovým kruhem se vzrůstající teplotou. 

Například chladová adaptace psychrotolerantního kmene Pseudomonas sp. se projevuje 

převážně zavedením dvojné vazby do kyseliny C16:0. Kyseliny s cyklopropanovým kruhem 

se nejčastěji objevují až v pozdních růstových fázích (GROGAN 1997).  

Doumenq studoval složení profilů mastných kyselin Pseudomonas nautica. Kmen 

IP 617 byl charakteristický vysokým množstvím nenasycených mastných kyselin se sudým 

počtem uhlíku. Kyseliny s lichým počtem uhlíků a větvené kyseliny byly také pozorovány, 

ale pouze v malém množství (7.4 a 0.6%). Velké zastoupení měly mononenasycené 

kyseliny C16:1 a C18:1 ω9, což neodpovídalo datům získaných z předchozích pokusů s jinými 

pseudomonádami, kde dominovaly především ω7 dvojné vazby. Kmen také neobsahoval 

žádné cyklopropanové mastné kyseliny. Chladová adaptace membrány studovaného kmene 

spočívala ve zvýšení zastoupení nenasycených mastných kyselin a v regulaci délky řetězců

mononenasycených kyselin, kde se vzrůstající teplotou stoupal poměr C18:1 k C16:1.

Kultury pěstované ve 30°C obsahovaly až o 12% méně mononenasycených mastných 

kyselin, než kultury pěstované ve 13°C. Stoupající obsah C18:1 korespondoval s klesajícím 

obsahem C16:1. Při pěstování v chudém médiu (na acetátu) docházelo ke drastickému 

zjednodušení profilu mastných kyselin. Mastné kyseliny s lichým počtem uhlíků a větvené 

MK nebyly vůbec syntetizovány, byly zcela nahrazeny kyselinami se sudým počtem uhlíků.
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Zastoupení nenasycených a nasycených kyselin kultur pěstovaných v teplotách 30°C a 

13°C se téměř nelišilo (DOUMENQ 1998). Chladová adaptace u pseudomonád tedy 

probíhá především na úrovni zavedení nenasycených mastných kyselin do membrány, 

následované případnými doprovodnými změnami, například v délce řetězců.

Zvyšování poměru nenasycených a cyklopropanových mastných kyselin popisuje 

Cullen (CULLEN 1971). P. fluorescens pěstovaný v různých teplotách od 5°C do 33°C 

vykazoval velký podíl hexadekanových, hexadecenových a cyklopropanových mastných 

kyselin a také kyseliny methyl-hexadekanové a methyl-oktadekanové. Minoritně byly 

zastoupeny také kyseliny C14:0, C17:0 cyklo, C18:0, C18:1 a C19 cyklo. Při kultivacích ve 

snižující se teplotě docházelo k hromadění C16:1 a C17:0 cyklo, obsah C18:1 a C19:0 cyklo 

mastných kyselin byl i v nižších teplotách prakticky neměnný. Při teplotách vyšších 34°C 

kmen dále nerostl. I Cullenem studovaný kmen rodu Pseudomonas tedy chladovou 

adaptací membrány zapadá do výše zmíněného modelu adaptace u pseudomonád. 

Složení mastných kyselin druhu P. aeruginosa PAO1 (KROPINSKY 1987) 

představovaly především kyseliny C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, C12:0 a hydroxykyseliny C10:0 a

C12:0, kyseliny s cyklopropanovým kruhem se ve vzorcích nevyskytovaly. S teplotou 

vzrůstající od 15°C do 35°C docházelo ke zvyšování poměrného zastoupení nasycených 

mastných kyselin C12:0, C16:0 a C18:0  a k poklesu C16:1 a C18:1. Hladina hydroxylovaných 

kyselin C10:0 3-OH a C12:0 2-OH klesala, nebo jako v případě kyseliny C12:0 3-OH zůstávala 

konstantní. V případě P. aeruginosa PAO docházelo tedy kromě obvyklé chladové 

adaptace zaváděním dvojných vazeb do řetězců mastných kyselin také ke vzrůstu 

zastoupení hydroxylovaných mastných kyselin. 
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Obr. 19:  Typická chladová adaptace rodu Pseudomonas. P. aeruginosa PAO. 
Procentní pokles v zastoupení C16 a C18 nasycených mastných kyselin (∆) při
pěstování kultur ve vyšších teplotách je dokonale kompenzován nárůstem C16 a 
C18 nenasycených forem (o).  
(převzato z KROPINSKI 1987) 

Při poklesu teploty byly pozorovány změny v poměru nenasycených a nasycených 

mastných kyselin ve srovnání až 10x nižší než dříve u E. coli ve stejných teplotních 

podmínkách (MARR 1962). To je zřejmě způsobeno tím, že membrány studovaného 

kmene P. aeruginosa obsahovaly ve všech teplotách poměrně vysokého zastoupení 

nenasycených mastných kyselin.  

Lze tedy shrnout, že chladová adaptace u pseudomonád probíhá převážně

zaváděním dvojných vazeb do řetězců nasycených mastných kyselin, a že u různých 

kmenů se dále uplatňuje syntéza mastných kyselin s cyklopropanovým kruhem, nebo 

dochází ke zkracování řetězců mastných kyselin.  

 

2.2.6.2. Rod Arthrobacter  

V roce 1928 byla Connem popsána skupina bakterií početně zastoupená v různých 

půdách, které se jevily jako gramnegativní tyčinky v mladých kulturách a jako 

grampozitivní koky v kulturách stárnoucích. Rod Arthrobacter je dodnes fylogeneticky 

velice heterogenní,  zařazuje se mezi Micrococcaceae, Micrococcineae, 

ACTINOBACTERIA (1. třída, phylum BXIV. ACTINOBACTERIA, Bergeyova manuálu, 
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2004). Představuje velice početnou skupinu půdních bakterií, v některých případech v půdě

i převažuje, ale s klesajícím pH jeho dominance klesá. Běžně roste při teplotách mezi 10°C 

a 35°C. Rod je charakteristický extrémní odolností k vysušení a značnou metabolickou 

proměnlivostí. Jedná se o rod striktně aerobní, nefermentující. Tyčinky jsou nepohyblivé, 

nebo se pohybují jedním či několika laterálními bičíky. 

V časných stádiích sukcese byly ze sokolovských výsypek isolovány kmeny 

Arthrobacter pascens a Arthrobacter aurescens,  které používáme pro experimenty v této 

studii jako dva z pěti zástupců skupiny definovaných  r-stratégů (KRISTUFEK 2005). 

2.2.6.2.1. Chladové adaptace rodu Arthrobacter 
Membránovým lipidům rodu Arthrobacter sp. dominují větvené mastné kyseliny, 

zejména C15:0 anteiso. Dalšími vyskytujícími se MK jsou C15:0 iso, C16:0 iso, C16:0, C17:0 

anteiso a C18:0. Při pěstování rodu v chudém médiu dochází i v různých teplotách k pouze 

nepatrné změně profilu mastných kyselin (KLIEFT 1997). K pouze malým úpravám 

profilů mastných kyselin A. protophormiae dochází také tehdy, pokud je kultura vystavena 

vysušení. Kyselina C15:0 anteiso však vždy převažuje, představuje 68-82% všech 

zastoupených mastných kyselin (KLIEFT 1994). 

White a kolektiv studovali psychrofilní kmeny Arthrobacter sp. v Antarktidě.

Psychrofilní kmen C1-1 vykazoval  při růstu v nižších teplotách (5°C versus 15°C) 

zkracování řetězců, zvyšování obsahu větvených mastných kyselin a zvyšování poměru 

anteiso k iso-větveným mastným kyselinám. Docházelo ke zvyšování podílu C15:0  a C15:0 

anteiso k C15:0 iso, změny v zastoupení větvených kyselin však nebyly příliš výrazné. 

Druhý studovaný psychrofilní kmen C2-1a, který měl velice podobné výchozí složení 

mastných kyselin, membránu k chladu adaptoval tak, že prudce vzrostl podíl větvených 

mastných kyselin, a zároveň došlo k výraznému zvýšení podílu anteiso k iso kyselinám. 

Podobné výsledky byly získány pro více příbuzných druhů, což ukazuje na to, že 

pravděpodobně neexistuje jednoduchá adaptační strategie k chladu pro společenstvo 

kultivovatelných antarktických druhů (WHITE 2000).  

Arthrobacter chlorophenolicus A6 se ke změně teploty a obsahu fenolů v prostředí 

adaptuje změnami v podílech anteiso/iso kyselin. V chladu a bez vlivu fenolů dochází u 

tohoto kmene ke zvýšení podílu anteiso mastných kyselin (UNELL 2006). Přirozená 

skladba MK A. chlorophenolicus je C14:0, C15:0 iso, C15:0 anteiso, C16:0 iso, C16:0 a C17:0 

anteiso. Zmíněné větvené mastné kyseliny představují 95% všech mastných kyselin 

v tomto organismu. Kultura pěstovaná v 5°C obsahovala zhruba dvojnásobné množství 
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anteiso kyselin (poměr anteiso/iso: 15.5), než kultura pěstovaná ve 28°C (poměr

anteiso/iso: 7.8), viz Tab. 6. 

Tab. 6  Růstové rychlosti, složení fosfolipidických mastných kyselin a poměr anteiso/iso 
větvených mastných kyselin v buňkách Arthrobacter chlorophenolicus A6 pěstovaných 
na kvasničném extraktu v 5°C a 28°C.  
(převzato z UNELL 2006) 

2.2.6.3. Rod Deinococcus   

Rod Deinococcus patří mezi Deinococcaceae, Deinococci, phylum BIV 

Deinococcus-Thermus. Jedná se o radiorezistentní bakterii. Buňky jsou velké a sférické, 

s průměrem 1.5 až 3.5 µm, obyčejně se skládají do tetrád. Rod Deinococcus je poměrně

jednoduše kultivovatelný, kolonie jsou hladké, konvexní a zpravidla růžově či červeně

zabarvené. Přestože se buňky barví grampozitivně, jedná se o gramnegativní bakterii 

s neobvyklým buněčným obalem.  Rod Deinococcus neprodukuje endospory a není 

pohyblivý. Je to obligátně aerobní chemoorganotrof. Zpravidla se nachází v habitatech 

s dostatkem organického materiálu jako jsou půdy, výkaly, maso, ale byl izolován i ze 

sušených potravin, lékařských nástrojů a textilií.  

V pozdních stádiích sukcese byly ze sokolovských výsypek isolován druh 

Deinococcus radiodurans, který používáme pro experimenty v této studii jako jednoho ze 

zástupců skupiny studovaných K-stratégů (KRISTUFEK 2005). 

2.2.6.3.1. Chladové adaptace rodu Deinococcus 
Mastné kyseliny běžně nalézané u rodu Deinococcus jsou: C16:1ω7c, C16:0, C15:1ω6c, 

C15:0 iso, C15:0 2-OH iso, C17:1ω8/9c a C17:0 iso, C18:1 (KNIVETT 1965, SUN 2009, WANG 
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2009,  YOO 2009). Bližší údaje o chladové adaptaci na úrovni změn v profilech mastných 

kyselin u rodu Deinococcus/Micrococcus radiodurans zatím nejsou známy.  
 

2.2.6.4. Rod Clavibacter 

Druh Clavibacter michiganensis se svými pěti poddruhy představuje skupinu 

rostlinných patogenů se zvláštní strukturou peptidoglykanu. Hlavním faktorem patogenity 

je extracelulární polysacharid. Rod se řadí mezi Microbacteriaceae, Actinobacteria podle 

Bergeyova manuálu 2004. Nachází se často v travních společenstvech, teplotní optimum se 

pohybuje mezi 25-28°C. Netvoří spory, není motilní a tvoří nepravidelné tyčinky o 

rozměrech 0.5–0.7 a 0.75–1.5 µm. Buňky jsou aerobní. Hlavními mastnými kyselinami 

jsou nasycené mastné kyseliny anteiso C17:0 a anteiso C15:0.

Ve středních stádiích sukcese byly ze sokolovských výsypek isolován kmen 

Clavibacter michiganensis, který používáme pro experimenty v této studii jako jednoho ze 

zástupců skupiny definovaných  K-stratégů (KRISTUFEK 2005). V uvedené citaci lze 

naléz také definici sukcesních stádií. 

2.2.6.5. Rod Rhodococcus  

Rod Rhodococcus zahrnuje aerobní grampozitivní nepohyblivé bakterie, které 

vytvářejí tyčinky. Cyklus zpravidla začíná kokovitou buňkou, která se při růstu protahuje, 

u některých druhů vytváří až filamenta. U Rhodococcus erythropolis se velikost buňky 

pohybuje mezi 0.8-1.0 a 5-15 µm. Rod patří mezi Micrococcaceae, Micrococcineae, 

ACTINOBACTERIA (1. třída, phylum BXIV. ACTINOBACTERIA, Bergeyova manuálu, 

2004). Rhodococcus dobře roste na standardních laboratorních médiích při teplotě kolem 

30°C. Kolonie mohou být drsné nebo hladké s pigmentací od bílé až po červenou. Na 

peptidoglykan jsou navázány mykolové kyseliny o 30-54 uhlících obsahující až dvě dvojné 

vazby. Rod Rhodococcus bývá izolován z půdy, mořských sedimentů i z aktivovaného kalu 

čistících nádrží.   

Membrány Rhodococcus opacus se skládají z následujících mastných kyselin: C16:0,

C15:0, C17:0, C18:0, C18:0-10Me,  C16:1ω7c, C17:1ω7c, C18:1ω9c (TSITKO 1998). U jiného 

druhu rodu Rhodococcus (Rhodococcus sp. Q15) bylo pozorováno složení mastných 
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kyselin s řetězci od C14 do C18 s tím, že C16 a C18 byly bez ohledu na teplotu či typ 

uhlíkatého substrátu vždy nejvíce zastoupeny (WHYTE 1999). 

V pozdních stádiích sukcese byl ze sokolovských výsypek isolován kmen 

Rhodococcus erythropolis, který používáme pro experimenty v této studii jako jednoho ze 

zástupců skupiny definovaných  K-stratégů (KRISTUFEK 2005). 

2.2.6.5.1. Chladové adaptace rodu Rhodococcus 

Rhodococcus rhodochrous GNP-OHP-38r (PUCCI 2004) se zvyšující se teplotou 

zvyšuje poměrné zastoupení nasycených mastných kyselin a iso kyselin větvených na 

posledním uhlíku s hydroxylovou kyselinou v pozici 2. 

Rhodococcus sp. kmen Q15 pěstovaný na médiu se směsí glukózy a acetátu měl

v 5°C výrazně nižší zastoupení C16:0 a zvýšený obsah  C16:1cis-9 and C16:1trans-9 

v porovnání s kulturami pěstovanými ve 24°C. Podobný trend sledovalo i zastoupení 

mastných kyselin C18. V 5°C také docházelo ke snížení podílů C17:0, C17:0-cyclopropanové 

a C19:0-cyklopropanové kyseliny. Kyselina C17:0 cyklopropanová se dokonce v 5°C 

kulturách vůbec neobjevovala. Celkově docházelo k výraznému snížení zastoupení 

nenasycených mastných kyselin v kulturách Q15 pěstovaných ve 24°C proti kulturám 

pěstovaným v chladu  (WHYTE 1999).  

 

2.2.6.6. Rod Microbacterium  

Rod Microbacterium, Microbacteriaceae, Actinobacteria, je grampozitivní 

nesporulující tyčinkovitá bakterie. Obsahuje především větvené mastné kyseliny. 

V mladých kulturách se objevují malé nepravidelné tyčinky s průměrem 0.4–0.8 µm 

v průměru a 0.7–4 µm na délku, které se se stárnutím kultury zkracují až na kokoidní tvar. 

Buňky jsou nepohyblivé, nebo se pohybují pomocí laterálních bičíků. Jsou 

chemoorganotrofní, respirující,  ale mohou také fermentovat. Buněčná stěna obsahuje 

peptidoglykan s   L-lysinem. Převažujícími mastnými kyselinami jsou C15:0 anteiso, C16:0 

iso a C17:0 anteiso. Zástupci rodu Microbacterium jsou široce rozšířeni v rozličných 

prostředích, lze je nalézt například na rostlinách, hmyzu, ale i v klinickém materiálu. 

Převažujícími mastnými kyselinami u 22 kmenů Microbacterium sp. byly: C15:0 

anteiso (12-methyltetradekanová) a C17:0 anteiso(14-methylhexadekanová). U druhů
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M. imperiale a M.  arborescens tvořily tyto kyseliny 75% obsahu veškerých mastných 

kyselin. (FUNKE 1994).  

Ve středních stádiích sukcese byly ze sokolovských výsypek isolován kmen 

Microbacterium trichothecenolyticum, který používáme pro experimenty v této studii jako 

jednoho ze zástupců skupiny   K-stratégů (KRISTUFEK 2005). 
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3 MATERIÁL  A METODY 

3.1. Mikroorganismy
V této práci byly používány izoláty z hnědouhelných výsypek na Sokolovsku (práce 

ÚPB AVČR). Izoláty byly určeny identifikací profilů mastných kyselin systémem MIS 

Sherlock a zařazeny do druhů dle databáze profilů mastných kyselin TSBA6 Library        

(5 kmenů). Ostatní kmeny byly z České sbírky mikroorganismů (ČSM) v Brně, kam byly 

zaslány po izolaci ze sokolovských výsypek (4 kmeny). Všechny kmeny rostou na TSB i 

R2A médiu s teplotním optimem mezi 25°C a 30°C. Do skupin r/K-stratégů byly zařazeny 

podle toho, jak dlouhý časový úsek byl třeba k objevení se prvních koloní na plotně s TSA 

po výsevu z přírodního vzorku (KRISTUFEK 2005). 

Kmeny A. pascens, S. maltophilia, D. radiodurans a R. erythropolis byly objednány 

z ČSM v Brně. Ostatní kmeny jsme převzali přímo z Ústavu Půdní Biologie AVČR

v Českých Budějovicích ve formě glycerolových konzerv. 

 

� Arthrobacter pascens CCM1653 – řád Micrococcaceae, třída Actinobacteria. Byl 

izolován z hnědouhelných výsypek, zařazen mezi r-stratégy a katalogizován v ČSM.

� Stenotrophomonas maltophilia CCM4764 - řád Xanthomonadaceae, třída Gamma-

proteobacteria, Byl izolován z hnědouhelných výsypek a zařazen mezi r-stratégy. 

� Deinococcus radiodurans CCM17000 – řád Deinococcaceae, třída Deinococcus-

Thermus. Byl izolován z hnědouhelných výsypek a zařazen mezi K-stratégy. 

� Rhodococcus erythropolis CCM4426 – řád Micrococcaceae, třída Actinobacteria. 

Byl izolován z hnědouhelných výsypek a zařazen mezi K-stratégy. 

� Arthrobacter aurescens/Arthrobacter atrocyaneus (dále pouze A. aurescens)– řád 

Micrococcaceae, třída Actinobacteria. Izolován z iniciálních stádií sukcese na 

sokolovských výsypkách, identifikován srovnáním profilu mastných kyselin 

s TSBA6 Library a zařazen mezi r-stratégy. 

� Pseudomonas balearica/stutzeri (dále jen P. stutzeri) - řád Pseudomonadaceae,

třída Gammaproteobacteria. Izolován z iniciálních stádií sukcese na výsypkách, 

identifikován srovnáním profilu mastných kyselin s TSBA6 Library a zařazen mezi 

r-stratégy. 
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� Pseudomonas fluorescens biotype G/taetrolens/P. mandeli/P. chlororaphis (dále 

jen P. teatrolens) - řád Pseudomonadaceae, třída Gammaproteobacteria. Izolován 

z časných  stádií sukcese na výsypkách, identifikován srovnáním profilu mastných 

kyselin s TSBA6 Library a zařazen mezi r-stratégy.  

� Clavibacter michiganensis nebraskensis (dále jen C. michiganensis) – řád 

Microbacteriaceae, třída Actinobacteria.  Izolován z časných až středních stádií 

sukcese na sokolovských výsypkách, identifikován srovnáním profilu mastných 

kyselin s TSBA6 Library a zařazen mezi K-stratégy. 

� Microbacterium trichothecenolyticum - řád Microbacteriaceae, třída 

Actinobacteria. Izolován ze středních stádií sukcese na sokolovských výsypkách, 

identifikován srovnáním profilu mastných kyselin s TSBA6 Library a zařazen mezi 

K-stratégy. 

 

3.2. Chemikálie
Přehled chemikálií, které byly použity pro experimenty, jejich výrobců a příp. 

zkratek je v uveden   v  Tab. 7. 

 

Chemikálie Zkratka Výrobce
1,6-difenyl-1,3,5-hexatrien DPH Sigma
Ethanol ET Penta
Chloroform Lachner
Methanol Lachner
Casamino kyseliny Difco
Reagenty 1-4 MIDI, Inc.
Kvasničný extrakt Difco
Difco Pepton Difco
Glukosa Lachema
Rozpustný škrob Lachema
Pyruvát sodný Lachema

Tab. 7. Přehled použitých chemikálií 
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Všechny ostatní použité chemikálie byly chemické čistoty p.a. a od firmy Lachema, 

pokud není uvedeno jinak.  

 

3.3. Přístroje
Seznam přístrojů, které byly použity pro experimenty, jejich výrobců a typů je 

uveden v Tab. 8. 

 

Přístroj Typ Výrobce
Centrifuga Centra CL3 IEC
Centrifuga Mikro 22R Hettich
Centrifuga Optima L-90K Beckman
Fotoaparát Canon 450D Canon
Fluorometr FluoroMax3 Jobin Yvon
Chladič FT 200 Julabo
Inkubátor MD-02-220 Major Science
Membránová vývěva N 811kt.18/IP20 Fischer Scientific
pH metr OP-205/1 Radelkis
Pipeta Multipette Xstream Eppendorf
Plynový chromatograf Agilent 6850 MIDI, Inc.
Hlubokomrazící box Heraeus Heraeus
Spektrofotometr DU 530 Beckman
Teploměr Testo 735-2 Fischer Scientific
Třepačka PS-3D Grant bio
Třepačka Classic C76 New Brunswick Scientific
Třepačka Orbi safe Gallenkamp
Váha analytická ExplorerPro OHAUS
Vodní lázeň ED Julabo
Vodní lázeň MB Julabo
Vortex Lab dancer IKA

Tab. 8  Přehled použitých přístrojů
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0,5 g 

0,5 g 

0,5 g 

0,5 g 

0,5 g 

3.4. Kultivační půdy

TSB (Tryptic Soy Broth, Bacto, Difco Laboratories)

Složení:

Pepton z kaseinu 

Pepton ze soji 

D(+)-Glukosa 

NaCl 

K2HPO4 

Destilovaná voda 

 

Upraveno na pH 7,3.  

 

Pro pokusy byla použita již namíchaná směs TSB od firmy Difco Laboratories 

připravená dle návodu. 

 Pro pevná média byl do připravené směsi přidán agar do konečné koncentrace 2%. 

Tím vzniklo médium TSA (Tryptic Soy Agar). 

 

R2A

Médium R2A bylo vyvinuto jako alternativní půda pro pěstování vodních a půdních 

bakterií. Jedná se o médium ochuzené o živiny, které půdě odpovídá více, než-li komplexní 

médium TSB, proto umožňuje růst i některým pomalu rostoucím bakteriím, které na TSB 

nerostou (REASONER 1984). Další jeho výhodou je větší průhlednost, která je výhodná 

pro počítání kolonií na plotnách s R2A s agarem. 

 

Složení:

Kvasničný extrakt 

Difco Pepton 

Casamino kyseliny 

Glukosa  

Rozpustný škrob 

17,0 g 

3,0 g 

2,5 g 

5,0 g 

2,5 g 

1000 ml 
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0,3 g 

0,05 g 

0,3 g 

1000 ml 

K2HPO4

MgSO4 . 7H2O

Pyruvát sodný 

Destilovaná voda 

 

pH uzpůsobeno na 7,2 pomocí KHPO4.  Médium sterilizováno při 121°C po dobu 15 

minut.  

3.5. Sterilizace
Kultivační média, roztoky, špičky pro automatické pipety a plastové 

mikrozkumavky byly sterilizovány v autoklávu 20 minut při přetlaku vodní páry 0,15 MPa. 

Laboratorní sklo bylo sterilizováno v horkovzdušné sušárně 1 hodinu při 180 °C. 

3.6. Příprava konzerv
Kultura rostoucí ve 28°C v TSB byla napěstována do OD450= 0,250. 250µl kultury 

bylo vyseto na Petriho misky s TSA médiem a sterilní hokejkou rozetřeno. Poté byly 

plotny umístěny do termostatu a při 28°C kultivovány po dobu 48 hodin. 

Narostlé kolonie byly z povrchu média seškrábnuty sterilním mikroskopickým 

sklíčkem a resuspendovány v 0,5 ml sterilního glycerolu. Směs byla rozdělena do 

zkumavek eppendorf a okamžitě přenesena do mrazícího boxu do -70°C.  

Při očkování z konzerv bylo malé množství přítomného lyofylizátu sterilní pipetou 

zaočkováno do tekutého média a požadované teploty a o několik hodin později (v 

závislosti na typu média a teplotě) přeočkováno do čerstvého TSB média na OD450= 0,050.

3.7. Kultivace bakterií a růstová křivka
Bakterie byly kultivovány aerobně v tekutém komplexním médiu TSB 

v Erlenmayerových baňkách v třepačkách temperovaných na danou teplotu. Pro zajištění

dostatečné aerace byl objem kultivačního média volen tak, aby nepřesáhl 2/10 objemu 

Erlenmayerovy baňky. Pro kultivaci ve stálé teplotě byla využívána vzdušná třepačka

Gallenkamp (170rpm).  
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3.7.1. Růstová křivka v tekutém médiu 

Růst bakteriální kultury byl sledován prostřednictvím měření optické denzity 

kultury při vlnové délce 450nm (OD450) na spektrofotometru Beckman DU 530 ve 

skleněné kyvetě o optické dráze 1 cm. Jako refenční vzorek byla použita destilovaná voda. 

Od naměřené hodnoty OD450  bakteriální kultury byla odečtena hodnota OD450  sterilního 

kultivačního média (blanku).  

Z glycerolové konzervy bylo zaočkováno 30 ml sterilního kultivačního média. 

Kultivace probíhala přes noc (12 hodin) ve vzdušné třepačce při příslušné kultivační

teplotě.

Druhý den ráno byla narostlá kultura (noční inokulum) použita k zaočkování 

čerstvého sterilního kultivačního média vytemperovaného na požadovanou teplotu. 

Kultury rostoucí při vyšší kultivační teplotě (Tk 28°C) přerostly přes noc do stacionární 

fáze, proto z nich bylo čerstvé kltivační médium zaočkováno na nízkou OD450  cca 0,050. 

Pomaleji rostoucí kultury (Tk 15°C) se ráno nacházely v exponenciální fázi růstu, proto 

z nich bylo možné čerstvé médium zaočkovat na vyšší OD450 cca 0,100.  

Odběry na stanovení OD450 byly prováděny sterilně v časových intervalech 30 

minut pro Tk 28°C, bohaté médium a rychle rostoucí kmeny až 240 minut pro Tk 15°C, 

chudé médium a pomalu rostoucí kmeny. Ve stanoveném intervalu bylo odebráno 0,250 ml 

bakteriální kultury a naředěno 0,5 ml destilované vody (ředěno 3x) a ihned změřena 

hodnota OD450. Z naměřené hodnoty byla vypočítána korigovaná OD450 , do které bylo 

zahrnuto ředění a odečten blank kultivačního média. Do grafu byly vynášeny hodnoty 

dvojkového logaritmu tisícinásobku korigované OD450 proti času v minutách. Je-li použit 

tento způsob vynesení, leží body odpovídající exponenciálnímu růstu kultury na přímce, 

z jejíž směrnice lze vypočítat generační dobu kultury (dobu zdvojení, T). 

 

3.7.2. Růst kolonií na pevném médiu 
 

Bakteriální kultura napěstovaná na OD450= 0,5 byla v ředící řadě zředěna na 

koncentraci 10-5 a 10-6 a 200 µl zředěné kultury bylo sterilně rozetřeno hokejkou na plotny 

se 3 mm TSA (koncentrace agaru 2%). Po vsáknutí celého objemu byly plotny dnem 

vzhůru umístěny do termostatu a kultivovány 12-24h při teplotě 37°C až do objevení 

prvních mikrokolonií. Čas objevení se prvních mikrokolonií je dále považován za čas 0.  
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Plotna byla poté umístěna na černý samet do místnosti vždy standardně osvícené 

zářivkami a vyfotografována fotoaparátem Canon 450D (makroobjektiv Sigma f=50mm, 

F2.8, DG MACRO)  za neměnného nastavení tak, aby se do záběru vešla vždy celá plotna 

(předmětová vzdálenost asi 30 cm), obraz byl přenesen do počítače pomocí programu EOS 

Utility 450D. Fotografování probíhalo cca 30s tak, že plotna byla vyjmuta z termostatu, 

umístěna na černý samet, bylo odklopeno víčko a pořízen snímek. Doba expozice byla 

1/8s, clona 1/5,6. Plotna byla fotografována v časových intervalech 6 hodin.  

 

Cílem hodnocení bylo získání údajů o zvětšujícím se průměru kolonií v čase. 

Získaná série  fotografií byla vyhodnocena v programu ImageJ 

(http://www.uhnres.utoronto.ca/facilities/wcif/imagej/) pomocí makra Makro RGB (viz 

příloha CD) následovně:

1 rozdělení RGB obrazu na barevné kanály -> další práce pouze s kanálem Green 

(kanál s nejmenším šumem) 

2 odečtení pozadí podle průměrné intenzity agaru 

3 úprava kontrastu (Rolling Ball) + standardní rozmazání okrajů kolonií (Gaussian 

Blur). Tento krok nebyl při počátečních analýzách zahrnut, více Výsledky. 

4 automatické nalezení jednotlivých kolonií (případně jejich shluků) na základě

prahové intenzity (Threshold)  

5 vyřazení objektů s cirkularitou < 70% a objektů extrémně velkých (shluky kolonií) 

nebo malých (prach).  

6 dále testovány dva přístupy: 

6.1. výsevy 10-6: vyhodnocení zvětšování obvodu cca 20 jednotlivých 

kolonií zaznamenáváním zvětšujících se obvodů individuálních kolonií. 

Příprava fotografií proběhla pouze do výše zmíněného bodu 3 (měření 

v ImageJ, výsledky v pixelech, dle standardu přepočteno na milimetry) . 

6.2. výsevy 10-5: statistické vyhodnocení obvodů kolonií na celé plotně

najednou (měření v ImageJ, výsledky v pixelech, dle standardu přepočteno 

na milimetry) 

7 vynesení závislosti zvětšování průměru kolonií v čase do grafu a odečtení směrnice 

(růstová rychlost = přírůstek v milimetrech za hodinu) 
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3.7.3. Vzájemné ovlivňování kolonií na plotnách 

Pro zjištění, zda souvisí velikost kolonie s její pozicí vůči ostatním koloniím na 

misce, byly plotny fotografovány a obraz zpracován podle postupu pro měření růstové 

křivky na pevném médiu až do bodu 4 vyhodnocování v programu ImageJ. Výstupem této 

analýzy je pro každou plotnu tabulka obsahující informace o pozici jednotlivých kolonií (x, 

y souřadnice), a jejich tvaru (kulatost, plocha, obvod apod.) Tato tabulka byla následně

zpracována pomocí skriptu napsaném v jazyce Perl, (lze sdílet po domluvě) prokládání 

přímek a tvorba grafů byla automaticky provedena programem Gnuplot. Skript byl napsán 

a doladěn Radkem Fišerem. 

Popis postupu (skript v jazyce Perl): 

1 pro každou kolonii na misce byla nalezena nejbližší sousední kolonie 

2 plocha kolonie byla označena jako A, vzdálenost nebližší kolonie jako l

3 hodnota reciproké plochy kolonie (1/A) byla vynesena do grafu proti reciproké 

vzdálenosti (1/l) nejbližší kolonie 

4 kolonie na okraji snímku byly z analýzy vyřazeny (neznáme s jistotou jejich 

nejbližší sousedy) 

5 dle cirkularity byla koloniím přiřazena „důležitost“: vyšší cirkularita = větší 

použitelnost ve výpočtu. Skupina A byla označena červenou barvou, skupina B modrou a 

skupina C šedivou. Kolonie byly rozděleny dle cirkularit (kulatosti) do skupin A, B, C 

s předpokladem, že nejkulatejší kolonie jsou opravdu monokolonie, kterými  jsme se dále 

zabývali v analýze. Nekulaté jsou většinou shluky více kolonií, které sice ovlivňují své 

okolí (což je během analýzy bráno v úvahu), ale nemůžeme je samotné sledovat.   

6 byl generován graf závislosti reciproké plochy kolonie proti její reciproké 

vzdálenosti od nejbližšího souseda (Obr. 20, A,B).  Po proložení přímky nejvíce kulatými 

koloniemi (skupina A) byla odečtena hodnota směrnice.  

 

Kladná směrnice znamená, že pro kolonie na dané misce existuje v rozmístění bodů

trend, podle kterého čím vzdálenější je nejbližší soused, tím větší je plocha sledované 

kolonie. Jedná se o negativní vliv blízkosti sousední kolonie na růst. Záporná směrnice 

ukazuje opačný trend, tedy že bližší soused podporuje růst sledované kolonie, čili pozitivní 

růst blízkosti souseda na růst. Směrnice nulová, nebo s příliš velkou statistickou chybou 

znamená, že rozmístění bodů v grafu je náhodné (tedy mezi plochou kolonie a její 

vzdáleností od souseda není vztah) a tedy, že růst kolonií nezávisí na vzdálenosti kolonie 
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od nejbližšího souseda. Za relevantní byly považovány výsledky, které se nacházely 

v 95%ním intervalu spolehlivosti. Hodnota směrnice nám tedy ukazuje zároveň sílu trendu.  

 

Obr. 20  Možné rozmístění kolonií na plotně a jeho interpretace.

A) znázornění distribuce bodů na základě jejich velikosti a vzdálenosti od nejbližšího 
souseda B) interpretace vlastností bodů umístěných v jednotlivých částech grafu. 
Simulovaná data. 

 

3.8. Izolace lipidové frakce

Extrakce fosfolipidů byla provedena pomocí jednofázové extrakční směsi 

chloroform:metanol:fosfátový pufr. Po extrakci byla chloroformová fáze smíchána 

s destilovanou vodou a byly získány dvě fáze: spodní chloroformová, která obsahovala 

fosfolipidy, a horní vodná fáze, do které byly extrahovány ve vodě rozpustné složky 

bakteriální buňky (proteiny, DNA, uhlovodíky atd.).  

 

Použité roztoky:

Zásobní roztoky: A) 0,2M KH2PO4

B) 0,2M K2HPO4

Fosfátový pufr,   60mM,  pH 7,4 

 19ml roztoku A a 81ml roztoku B, 233ml destilované vody 

Chloroform a methanol byly před izolací destilovány 

 

Postup:

� Bakterie byly kultivovány při 28/15°C a 170rpm v Erlenmayerově baňce o objemu 

5l s 500ml komplexního kultivačního média. Růst bakterií byl ukončen 

1/A 
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v exponenciální fázi (OD450 cca 0,500) filtrací pomocí vodní vývěvy (filtry 

Pragopor č.5, průměr 0,6µm, Pragochema). Filtrát byl 3x promyt 10ml 60mM 

fosfátovým pufrem pH 7,4 o stejné teplotě, ve které probíhala kultivace, buňky 

nesměly na filtru vyschnout. 

� Biomasa zachycená na filtru pomocí sklíčka a skleněné tyčinky byla přenesena do 

kádinky a resuspendována v 1ml stejného pufru (podle potřeby i více). Bakteriální 

suspenze byla napipetována do teflonové centrifugační zkumavky a bylo přidáno 

5ml metanolu a 2,5ml chloroformu. Směs byla vortexována 1 minutu. 

� Lipidy byly extrahovány 2 hodiny v centrifugační zkumavce na třepačce Grant bio 

(20rpm) při pokojové teplotě.

� Obsah zkumavky byl dále 10 minut centrifugován při 4°C a při 3200rpm 

(centrifuga IEC). 

� Supernatant byl přenesen pomocí skleněné Pasteurovy pipety do čisté teflonové 

centrifugační zkumavky. 

� Bylo přidáno 2,5ml chloroformu a 2,5ml destilované vody, vortexováno 1minutu. 

� Zkumavka byla umístěna do 4°C (do lednice) na dobu 12 hodin 

� Po 12 hodinách byl obsah zkumavky centrifugován 10 minut při 4°C a při 4000rpm 

� Pasteurovou pipetou byla odebrána horní fáze. 

� Spodní chloroformová část obsahující fosfolipidy byla odpařena pod proudem 

dusíku na menší objem, přenesena do čisté zvážené skleněné zkumavky 

s teflonovým víčkem, odpařena úplně pod proudem dusíku (asi 20 minut) a 

zvážena. 

� Fosfolipidy byly uchovávány v exikátoru v mrazícím boxu při -20°C. 

 

3.9. Analýza lipidové frakce – stanovení mastných kyselin 

Vzorek lipidů připravený podle kapitoly 3.8. byl saponifikován na směs mastných 

kyselin a následně na jejich methylestery podle manuálu Identification bacteria Gas Liquid 

Chromatography (MIDI 2001). Příprava methylesterů sestává ze tří základních kroků:

1) Saponifikace lipidů: přidáno 45g NaCl, 150 ml methanolu a 150 ml destilované 

vody 
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2) Methylace: 325 ml chlorovodíkové kyseliny (certified 6.0 N-hydrochloric acid), 

275 ml methanolu. Dojde k poklesu pH pod 1,5 a spontální methylaci. Methylestery 

(Obr. 21) jsou nerospustné ve vodné fázi. 

3) Extrakce: přidání 200ml hexanu a 200ml methyl-tetra-butyl-etheru: převedení 

methylesterů do organické fáze použitelné pro GLC. 

 

Obr. 21  Methylester kyseliny C16:0 

(převzato z manuálu Microbial ID, Fatty Acid Profilling by Gas Chromatography for  

Sherlock MIS  2002) 

 

Připravená směs methylesterů byla poté umístěna do přístroje Agilent 6850 a 

analyzována GLC. Před analýzou samotného vzorku byl vždy měřen standard Microbial 

ID, Inc. sestávající ze směsi nevětvených mastných kyselin s 9-20ti uhlíky a pěti hydroxy-

kyselin, který je potřeba pro korelaci peaků vyhodnocených plynovým chromatografem 

s názvy mastných kyselin pomocí software MIS Sherlock 6.1 (Obr. 22).  

Sherlock Microbial Identification je vysoce automatizovaný systém, který po 

získání chromatogramu neznámého vzorku automaticky porovnává získané peaky s peaky 

vybrané knihovny. Zde byla používána knihovna pro Aerobní bakterie (Aerobic Bacteria 

Library, Midi Inc. 2003).  

 
Obr. 22:  Ukázka chromatogramu a výsledného protokolu z MIS Sherlock 6.1.  

(převzato z manuálu Microbial ID, Fatty Acid Profilling by Gas Chromatography for  

Sherlock MIS, 2002) 
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MIS Sherlock identifikuje peaky z chromatogramu a pojmenovává mastné kyseliny, 

které jim odpovídají, podle obrázku 23. 

 

Obr. 23  Ukázka určování některých mastných kyselin systémem MIS Sherlock 6.1, 

A) nasycené nevětvené MK, B) nenasycené MK, C) anteiso-větvené MK, 

D) cyklopropanové MK,  E) hydroxy MK  

(převzato z manuálu Microbial ID, Fatty Acid Profilling by Gas Chromatography for  

Sherlock MIS, 2002) 

A

B

C

D

E
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3.10. Měření anisotropie fluorescence DPH

Měření anisotropie fluorescence je metoda velmi vhodná pro zkoumání fyzikálních 

vlastností biologických membrán a jejich změn. Vyčerpávající přehled o metodách 

fluorescenční spektroskopie podává monografie Lakowicze (LAKOWICZ 1999). 

Při studiu biomembrán prostřednictvím metod fluorescenční spektroskopie se 

využívá fluorescenčních sond, molekul, které různým způsobem s membránami interagují 

a prostřednictvím svého „chování“ (měřitelných fyzikálních parametrů) odrážejí jejich 

vlastnosti.   Nejčastěji využívanou sondou při studiu dynamiky membrán je 1,6-difenyl –

1,3,5-hexatrien (DPH), jeho struktura je na Obr. 24. 

Obr. 24  Struktura 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrienu (DPH) 
 

DPH je hydrofobní molekula, která se zabudovává mezi řetězce mastných kyselin, 

kolmo k rovině membrány. Absorpční maximum DPH zabudovaného do membrán je 

355 nm, emisní maximum 425 nm.  DPH má výhodné fluorescenční vlastnosti: v polárním 

prostředí tvoří nefluoreskující mikroagregáty, avšak po zabudování do membrány se 

intenzita fluorescence zvýší až tisíckrát. Charakter dohasínání fluorescence je silně

ovlivněn okolím sondy, v biologických membránách je většinou multiexponenciální 

(HERMAN et al. 1994). 

Princip metody měření anisotropie fluorescence je založen na excitaci fluoroforu 

(sondy) polarizovaným světlem, jehož vektor intenzity elektrického pole (E) má konstantní 

směr. Přednostně jsou excitovány ty molekuly fluoroforu, jejichž excitační dipól je 

paralelní s vektorem E (fotoselekce). Excitované molekuly poté emitují fluorescenční

záření, které je rovněž polarizované. Veličiny polarizace (P) a anisotropie (r) fluorescence 

jsou definovány následujícími vztahy:   

 

II
IIP
⊥

⊥

+

−
=

||

||  (1)            
II
IIr

2||

||

⊥

⊥

+

−
= (2)              III 2||0 ⊥

+= (3) 



75 

 

kde  I představuje intenzitu vertikálně polarizované a I⊥ horizontálně polarizované emise, 

při excitaci fluoroforu vertikálně polarizovaným světlem. I0 je celková intenzita 

fluorescence.  Polarizace i anisotropie fluorescence jsou veličiny popisující stejný jev, tedy 

jak dalece je emise depolarizována vzhledem k excitaci. Častěji se však v praxi využívá 

anisotropie, neboť ta je - narozdíl od polarizace- veličinou aditivní.  

Jednoduché schéma měření anisotropie (uspořádání s jedním fotonásobičem) je na 

obrázku 25. 

Obr. 25  Měření anisotropie fluorescence. Uspořádání s jedním fotonásobičem. 
Modrý váleček v “kyvetě” představuje fluorofor (sondu). Excitační záření je polarizováno  
ve směru osy Z (vertikálně) a přichází ve směru osy Y. Na ose X je umístěn fotonásobič
(není znázorněn), který měří intenzitu fluorescence. Před ním je zařazen  emisní polarizátor 
(EmP), podle jehož natočení je možno měřit vertikální (I ) nebo horizontální (I⊥ ) složku 
emise . 

 

Pokud zůstává během doby života excitovaného stavu orientace sondy nezměněna

(sonda je nehybná – např. v zamrzlém rozpouštědle), označuje se anisotropie v takové 

situaci jako r0 a platí pro ni vztah: 

5
1cos3

0
−= αr (5) 

Pro zcela paralelní dipóly (α =0°) nabývá  tedy r0 hodnoty 0,4. Pro výpočty se pro 

DPH nejčastěji používá hodnota  r0 = 0,39 , což odpovídá úhlu  α = 7,4° (dipóly téměř 

paralelní).  

Pokud během doby života excitovaného stavu molekuly sondy rotují a mění se tak 

orientace jejich emisního dipólu, vede to ke snižování hodnoty anisotropie fluorescence. 

Rychlost a rozsah pohybu sondy je závislá na vlastnostech okolního prostředí: 
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ve „fluidním“ prostředí sonda rotuje rychleji, ve „viskózním“ pomaleji. Rychlost rotace 

malých molekul ve velmi málo viskózních roztocích je velmi vysoká, emisní dipóly se 

během doby života excitovaného stavu přeuspořádají zcela náhodně a emitované záření je 

zcela depolarizováno – za takových podmínek je hodnota r blízká nule. Změny anisotropie 

tedy mohou odrážet změny některých fyzikálních parametrů, změny mobility a 

uspořádanosti,  k nimž dochází za různých podmínek v biologických membránách.  

Pokud měříme anisotropii za stálého osvětlení, hovoříme o ustálené anisotropii 

fluorescence (steady state anisotropy,  rss). Takové měření je poměrně jednoduché, avšak 

jeho výsledky postihují souhrnně všechny změny  mobility a uspořádanosti membránových 

komponent. Z naměřené hodnoty rss tedy není možno určit jednotlivé parametry, které 

charakterizují stav a dynamiku biologické membrány, dobu života excitovaného stavu 

sondy, parametr uspořádanosti či rotační difúzní koeficienty sondy. To však umožňuje 

měření časově rozlišené anisotropie fluorescence r(t). Při tomto měření excitujeme vzorek 

s fluorescenční sondou velmi krátkým světelným pulsem a měříme pokles intenzity 

fluorescence v čase (LAKOWICZ 1999). 

 

Příprava liposomů izolovaných membránových lipidů a jejich značení pomocí  sondy 

DPH

Vzorky izolovaných membránových lipidů byly rozpuštěny ve skleněné zábrusové 

zkumavce v chloroformu, který byl následně odpařen proudem dusíku tak, aby na stěnách 

zkumavky vznikl lipidový film.  Byly přidány 3 ml 100 mM fosfátového pufru (KH2PO4 –

K2HPO4), pH 7,0. Intenzivním ručním třepáním (10-20 min) byly připraveny 

mnohovrstevné lipozomy.  Pro přípravu jednovrstevných váčků bylo použito zařízení  

LiposoFast (Aventin, USA). Suspenze mnohovrstevných váčků byla 20x protlačena (po 

0,5 ml) přes polykarbonátový filtr (velikost pórů 400 nm). Suspenze jednovrstevných 

váčků byla naředěna stejným pufrem na finální  koncentraci  0,3 mg lipidů na 1 ml pufru. 

Značení DPH probíhalo do finální koncentrace DPH 10-6 M (10min při 37°C). 

 

Měření 

Měření bylo prováděno na spektrofluorometru FluoroMax- 3 v křemenných 

kyvetách o rozměrech 1 x 1 cm, objem vzorku 2 ml. Vzorky byly před vlastním měřením 

temperovány na požadovanou teplotu. Kyvetový prostor byl temperován pomocí 

průtokového termostatu s přesností +/-0,5°C. Teplota byla měřena termistorovým 

teploměrem přímo v kyvetě. Vlnová délka  excitačního světla byla 360 nm  a emitovaného 
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záření 425 nm ± 8. Pozadí (neznačené liposomy) bylo měřeno, jeho hodnota 

nepřesahovala 2%  a tedy se neodečítalo. 

Na prvním kanálu byla měřena intensita emitovaného světla polarizovaného 

vertikálně (I) a na druhém kanálu intensita světla polarizovaného horizontálně (I⊥ ). 

Výpočet byl provedem podle vztahu (4). Celková intenzita fluorescence pro určení podílu 

pozadí byla měřena s excitační monochromátorem ve vertikální poloze a emisním 

polarizátorem v poloze 54,7° od vertikální polohy (tzv. magický úhel).  
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4 VÝSLEDKY 

4.1. Růstové charakteristiky kmenů

V této části práce byly zkoumány doby zdvojení a růstové rychlosti kmenů ve dvou

různých stálých teplotách (28°C a 15°C) a ve dvou kultivačních médiích: v komplexním 

TSB a chudém R2A médiu. TSB médium bylo zvoleno jako zástupce bohatého média, 

protože díky bohatému zastoupení peptonu reprezentuje médium komplexní, R2A médium 

bylo vybráno jako zástupce chudého média, protože obsahuje pepton pouze do 0,5 promile 

obsahu a dále obsahuje pouze základní anorganické sloučeniny. Jako srovnávací teploty 

byly vybrány teploty 15°C a 28°C. Teplota 28°C je pro všechny naše testované kmeny 

blízká jejich teplotnímu optimu, které se u všech kmenů pohybuje někde mezi hodnotami 

22-30°C (Obr. 26). Teplota 15°C je teplota běžná v půdě, je dostatečně vzdálená od teploty 

optimální, abychom v ní mohli pozorovat chladové adaptace a všechny kmeny v ní rostou.  

Naše předpoklady byly následující: 1) prodloužení generačních dob všech kmenů

v nižší teplotě, 2) větší rozdíl v generačních dobách r-stratégů při pěstování na chudém 

médiu než při pěstování na bohatém médiu ve stejné teplotě než prodloužení generačních 

dob K-stratégů.

Růstové charakteristiky použitých kmenů ve zvolených podmínkách zatím nebyly 

v literatuře popsány.  
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Obr. 26  Závislost generačních dob studovaných kmenů na teplotě.

Všechny kmeny, pěstováno na TSB. Kmeny byly pěstovány v 10, 15, 20, 25, 28, 30 a 35°C 
(vždy jen v některých teplotách) pro ověření, zda se mezi studovanými kmeny neobjevují 
psychrofilové. Teplotní optima všech kmenů se pohybují mezi 22-30°C. 

4.1.1. Růstové charakteristiky r-stratégů

Jako zástupce skupiny r-stratégů jsme pěstovali jsme kmeny A. pascens, 

A. aurescens, P. teatrolens, P. stutzerii a S. maltophilia ve všech čtyřech výše popsaných 

podmínkách. 

Z principu r/K-konceptu očekáváme u r-stratégů nižší růstové rychlosti 

v příznivých podmínkách (TSB, 28°C) než u K-stratégů a také větší prodloužení 

generačních dob při jejich pěstování v nižších teplotách či chudém médiu. Obr. 27 

zachycuje růstové křivky získané kultivací dvou studovaných r-stratégů: Arthrobacter 

pascens a Arthrobacter aurescens ve všech čtyřech testovaných podmínkách.  
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Obr. 27  Růst studovaných kmenů rodu Arthrobacter  na komplexním médiu TSB a 
chudém médiu R2A při 28°C a 15°C.   
T – doba zdvojení, ODkor – optická denzita při 450nm. Pro A. aurescens TSB, 15°C 
zobrazen pouze trend. 

 

Z obrázku je patrné, že doby zdvojení (T) obou kmenů byly výrazně delší při

kultivacích v 15°C. Doby zdvojení A. aurescens ve 28°C byly podobné v obou médiích 

(107 a 105 minut), při kultivaci v 15°C se doba zdvojení na komplexním médiu 

prodloužila na 178 minut a při kultivaci v chudých podmínkách až na 298 minut. V případě

A. pascens bylo však pozorováno jiné chování. Zatímco při kultivaci ve 28°C byly doby 
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zdvojení kratší, než u A. aurescens (konkrétně 68 a 43 minut) a podobné při pěstování 

kultury v 15°C (227 a 181 minut), efekt kultivačního média byl opačný: na chudém médiu 

bylo dosahováno kratších dob zdvojení. Tento výsledek může být ovšem do značné míry 

ovlivněn skutečností, že používaný kmen A. pascens vytvářel při kultivaci v komplexním 

médiu shluky buněk – vločky – které při měření optické denzity odebíraných vzorků

vnášely do měření nepřesnosti. Pokud bylo při odběru pipetou nabráno méně vloček 

(častější případ, protože vločky špatně prochází špičkou pipety), byla po jejich rozmíchání  

naměřená optická denzita nižší, než byla skutečná denzita v kultuře. Proto vycházely 

růstové rychlosti A. pascens na komplexním médiu nižší než skutečně byly.  
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Obr. 28  Růst studovaných kmenů rodů Pseudomonas a Stenotrophomonas  na komplexním 

médiu TSB a chudém médiu R2A při 28°C a 15°C.   
T – doba zdvojení, ODkor – optická denzita při 450nm. Pro podmínky TSB, 15°C zobrazeny 
pouze trendy. 
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Kratší doby zdvojení v chudém kultivačním médiu v 15°C vzhledem k TSB však 

pozorujeme také u studovaných kmenů rodu Pseudomonas (Obr. 28).  Oba kmeny vykazují 

velice podobné chování. Jejich generační doby splňují náš první předpoklad z kapitoly 4.1. 

- výrazné prodloužení při kultivacích v 15°C. V případě komplexního média byly 

generační doby P. stutzeri ve 28°C a 15°C 78 a 297 minut, v případě P. teatrolens 63 a 143

minut. P. teatrolens tedy roste v komplexním médiu v obou teplotách výrazně rychleji než 

P. stutzeri. Přesto je při pěstování obou kultur v podmínkách chudšího média pozorován 

stejný jev. P. stutzerii v 15°C zkrátil svou generační dobu z 297 (na TSB) na pouhých 196 

minut (R2A). Generační doba P. teatrolens se v 15°C se zkrátila ze 143  na 99 minut proti 

pěstování v komplexním médiu.  

Chování pseudomonádám fylogeneticky nepříliš vzdáleného kmene 

Stenotrophomonas maltophilia také vykazuje prodloužení generačních dob při pěstování 

v 15°C v obou médiích. V nejlepších podmínkách (komplexní médium, 28°C) rostl tento 

kmen s generační dobou 78 minut, v chudém médiu se pak generační doba nepatrně

prodloužila na 82 minut. V 15°C byly generační doby na obou médiích rovněž velice 

podobné, a to 182 minut na chudém a 188 minut na bohatém médiu (body odpovídající 

optické denzitě kultur v časech pozdějších než 500 min nejsou znázorněny, přímka je jimi 

ale proložena). Efekt typu kultivačního média na růstovou rychlost u S. maltophilia je tedy 

zanedbatelný. I když velice nepatrně, je i zde viditelný podobný trend jako u 

pseudomonád, tedy že v nízkých teplotách je pro bakterie růst snažší na chudém médiu.  

Skupina námi studovaných r-stratégů se tedy vyznačuje tím, že výrazně větší vliv 

na růstovou rychlost má teplota, než typ média. Prodloužení generačních dob při pěstování 

v chladu bylo 100%ně platné pro všechny kmeny. Jako nejméně příznivé podmínky se 

podle délky generačnních dob jeví podmínky komplexního média TSB a 15°C. 

 

4.1.2. Růstové charakteristiky K- stratégů

Od bakteriálních K-stratégů očekáváme celkově delší generační doby v optimálních 

podmínkách (komplexní médium, 28°C), než od r-stratégů. Při pěstování v chladnějších 

podmínkách by však nemělo docházet k tak výraznému prodloužení generační doby jako u 

r-stratégů. Také srovnání generačních dob K-stratégů v bohatém médiu s generačními 
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dobami v chudém médiu by mělo vykazovat podobný až opačný trend (BOLLMANN 

2002, WEINBAUER 1998). 

Na obrázku 29 vidíme znázornění růstových křivek kmenů Deinococcus radiodurans a 

Rhodococcus erythropolis. Kultura D. radiodurans pěstovaná ve 28°C rostla bez ohledu na 

typ kultivačního média s generační dobou 155 minut. Při změně teploty na 28°C došlo 

v případě komplexního média k prodloužení generační doby až na 664 minut, zatímco 

v případě média chudého na pouhých 357 minut. V 15°C je tedy K-stratég D. radiodurans 

zvýhodněn v chudém médiu. R. erythropolis naproti tomu vykazuje odlišné chování. 

V optimální teplotě na komplexním médiu roste s generační dobou 130 minut, při kultivaci 

v 15°C potom 289 minut. Při kultivaci na chudém médiu došlo ve 28°C ke zkrácení 

generační doby proti TSB a  v 15°C se proti růstu v TSB médiu generační doba

prodloužila. V optimální teplotě je tedy opět vliv kultivačního média na generační dobu

zanedbatelný, v 15°C roste R. erythropolis o něco rychleji v bohatém médiu.  
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Obr. 29   Růst studovaných kmenů Deinococcus radiodurans a Rhodococcus erythropolis na 

komplexním médiu TSB a chudém médiu R2A při 28°C a 15°C.  T – doba zdvojení, ODkor 
– optická denzita při 450nm . Data pro D. radiodurans TSB 15°C a R. erythropolis TSB 
15°C nezobrazena, protože jsou příliš roztažena po x-ové ose. Zobrazen pouze trend. 

 

Generační doby studovaných kmenů Clavibacter michiganensis a Microbacterium 

trichothecenolyticum jsou patrné z obrázku 30. C. michiganensis rostl v optimálních 

podmínkách s generační dobou 100 minut, která se při pěstování na R2A médiu mírně

prodloužila na 110 minut. V 15°C došlo na R2A opět k prodloužení generační doby ze 110 

na 130 minut. V případě média bohatého potom došlo ke ztrojnásobení generační doby 

v 15°C v porovnání s dobou ve 28°C na 308 minut. C. michiganensis je tedy v tomto 

ohledu ukázkovým příkladem K-stratéga, který je v 15°C schopen rychlejšího růstu na 

chudém médiu, než na médiu bohatém a navíc se od sebe jeho generační doby ve 
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zmiňovaných třech typech podmínek výrazně něliší, i když jsou delší, než je průměr u

námi studovaných r-stratégů

M. trichothecenolyticum rostl v optimálních podmínkách velice rychle. V chudém 

médiu došlo k prodloužení generační doby na 125 min, avšak při kultivaci v 15°C došlo 

k zajímavému zkrácení generační doby na 106 minut. Generační doba kultury pěstované 

v komplexním médiu při 15°C mikrobacteriu nevyhovovala, kmen zde rostl s velice 

dlouhou generační dobou a generační dobu se nepodařilo přesně odečíst.  
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Obr. 30  Růst studovaných kmenů Clavibacter michiganensis a Microbacterium 

trichoethenolyticum na komplexním médiu TSB a chudém médiu R2A při 28°C a 
15°C.   
T – doba zdvojení, ODkor – optická denzita při 450nm . Data pro C. michiganensis TSB 
15°C nezobrazena, protože jsou příliš roztažena po x-ové ose. Zobrazen pouze trend. 
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4.1.3. Souhrnné srovnání růstových rychlostí všech kmenů

Z výsledků uvedených v kapitolách 4.1.1. a 4.1.2 jasně vyplývá, že růstové 

rychlosti zástupců r- stratégů v optimálních podmínkách (TSB, 28°C) jsou obecně vyšší 

než růstové rychlosti zástupců K-stratégů ve stejných podmínkách. Růstové rychlosti r-

stratégů jsou vysoké při kultivacích ve 28°C na bohatém i chudém médiu, ale snížení 

růstové rychlosti při přenosu r-stratégů do 15°C je relativně daleko výraznější, než 

v případě K- stratégů (Obr. 31). Při kultivaci v ideálních (TSB, 28°C) a nejméně

příznivých podmínkách (R2A, 15°C) došlo u r-stratégů ke 2-3 násobnému snížení růstové 

rychlosti (A. pascens 2,7; A. aurescens 2,8; P. teatrolens 1,6; P. stutzeri 3,1, S. maltophilia 

2,3). V případě zástupců K- stratégů došlo ke snížení růstové rychlosti nejčastěji 1-2krát 

(D. radiodurans 2,0; R. erythropolis 2,5; C. michiganensis 1,3; M. trichothecenolyticum 

1,4).  
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Z výsledků je také patrné, že typ média měl na růstovou rychlost studovaných 

kmenů celkově daleko menší vliv než teplota. V případě r-stratégů jsou typickými příklady 

tohoto jevu například A. aurescens či P. stutzeri. V obou teplotách byla růstová rychlost    

A. aurescens na bohatém médiu téměř totožná s generační dobou na chudém médiu. 

Růstová rychlost P. stutzerii také nebyla médiem zásadně ovlivněna, ale na chudém médiu 

došlo k téměř trojnásobnému zpomalení růstu v 15°C proti optimální teplotě. Na bohatém 

médiu klesla růstová rychlost P. stutzeri při růstu ve snížené teplotě jen málo. V případě

K-stratégů pozorujeme stejný trend, který lze nejlépe pozorovat na R. erythropolis či

D. radiodurans. R erythropolis pěstovaný ve 28°C má růstové rychlosti v bohatém i R2A 

médiu velice podobné a stejně tak se sobě blíží i růstové rychlosti na obou médiích při

kultivaci v 15°C. D. radiodurans vykazoval také velice podobné růstové rychlosti na obou 

médiích, ale růstová rychlost se při růstu v 15°C na chudém médiu snížila pouze na 

polovinu proti R2A a 28°C, na bohatém TSB klesla více než čtyřnásobně (Obr. 32).         

A. aurescens, jako zástupce námi studovaných r-stratégů, tedy daleko lépe snášel chlad 

v komplexním médiu, kdežto růstová rychlost D. radiodurans, jakožto zástupce       

K-stratégů, je chladem ovlivněna méně v R2A. V grafu na obrázku 31 názorně vidíme 

rozdíl mezi r a K-stratégy u bakterií A. aurescens a D. radiodurans: růstové rychlosti        

r-stratégů se pohybují ve vyšších hodnotách.  
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Obr. 32  Znázornění rozdílů v růstových rychlostech A. aurescens a D. radiodurans při
pěstování na dvou různých médiích ve dvou různých teplotách, v 15°C a 28°C. 
A. aurescens reprezentuje r-stratéga, D. radiodurans K-stratéga. Znázorněny poměry mezi 
růstovými rychlostmi kmenů v podmínkách popsaných na ose x. 
Při růstu v 15°C byly růstové rychlosti obou zástupců skupin podobné v TSB i R2A. Pokud 
byly ale pěstovány v optimální teplotě 28°C, byla růstová rychlost r-stratéga 1,67x vyšší při
pěstování v TSB než při pěstování v R2A, u K-stratéga tomu bylo naopak. Pokud byly 
porovnávány růstové rychlosti na jednom typu média ve dvou teplotách, poklesla růstová 
rychlost r-stratéga s teplotou více při pěstování v R2A médiu (2,84x vyšší růstová rychlost 
ve 28°C než v 15°C) a růstová rychlost  K-stratéga více poklesla v TSB (4,29x vyšší 
růstová rychlost ve 28°C než v 15°C).  
 

4.1.4. Růstové rychlosti kmenů na pevném médiu 
 

Protože růstové rychlosti bakteriálních kmenů pěstovaných v tekutých a dobře

aerovaných kulturách zcela odlišené od situace, ve které se bakterie nacházejí v přírodě,

rozhodli jsme se sledovat růstové rychlosti některých kmenů také z pohledu rychlosti 

přirůstání kolonií na médiích pevných. Inspirovali jsme se metodou fotografování kolonií s 

následným vyhodnocování obrazu a rychlosti přirůstání periferních zón kolonií (Salvesen 

1999). 
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Růstové rychlosti vybraných kmenů byly změřeny podle metodiky popsané 

v kapitole 3.7.2 Materiálu a metod. Vzhledem k technické náročnosti zavedení metody 

jsme se v této práci zaměřili pouze na její zprovoznění a otestování případných souvislostí 

s r a K-strategiemi, proto zde budou demonstrovány pouze příklady výsledků tak, abychom 

reprezentativně pokryli obě skupiny studovaných stratégů. Z r-stratégů se proto budeme 

dále zabývat kmeny P. teatrolens a A. aurescens, z K-stratégů kmeny D. radiodurans, R. 

erythropolis a C. michiganensis. Tyto kmeny byly vybrány proto, že vytvářejí na 

fotografování vhodně kontrastní kolonie a není problém s jejich standardizovaným 

výsevem. 

Používali jsme tři metody: 1) při sledování jednotlivých kolonií byly na plotně

v době objevení se prvních kolonií zakroužkovány a očíslovány sledované kolonie. Ke 

každému číslu kolonie byly poté přiřazovány hodnoty zvětšujících se průměrů v čase tak, 

jak kolonie narůstala (příklad P. teatrolens, Tab. 9). 

 
Průměry sledovaných kolonií v milimetrech
č. kolonie / čas (h) 0 5 11 17 23 30

1 0,169 0,432 0,885 1,022 1,329 1,916
2 0,158 0,359 0,769 1,029 1,275 1,918
3 0,149 0,401 0,931 1,073 1,549 1,659
4 0,159 0,331 0,669 1,020 1,539 1,878
5 0,135 0,336 0,712 1,176 1,650 1,953
6 0,156 0,283 0,788 1,066 1,537 2,018
7 0,269 0,272 0,811 1,143 1,448 2,071
8 0,100 0,273 0,778 1,140 1,495 1,963
9 0,137 0,346 0,838 1,236 1,486 2,039
10 0,093 0,262 0,772 1,242 1,547 1,978
11 0,000 0,240 0,695 1,081 1,464 1,900
12 0,000 0,202 0,692 1,189 1,497 1,965
13 0,000 0,240 0,962 1,029 1,360 1,945
14 0,084 0,202 0,639 0,959 1,351 1,847
16 0,123 0,369 0,522 1,030 1,406 1,789
17 0,000 0,253 0,564 0,948 1,270 1,941

Tab. 9 Příklad tabulky shrnující vývoj průměrů jednotlivých sledovaných kolonií v čase.  
P. teatrolens, TSA, 28°C 

Získané údaje byly vyneseny do grafu a byly doplněny závěrečným grafem 

znázorňujícím průměrné hodnoty získané pro jednotlivé kolonie s lineární regresí a 

zjištěním hodnoty její směrnice (Obr. 33).  
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Obr. 33 Příklad vynesení zvětšujících se průměrů kolonií v čase.  
Vyneseny jednotlivé průměry dvaceti měřených kolonií (A), příklad vynesení mediánů
hodnot přirůstání průměru všech kolonií na plotně v čase i se znázorněnou směrnicí (B). ¨ 
P. teatrolens. TSA, 28°C

2) Při sledování celé plotny (zde příklad A. aurescens) a statistickém vyhodnocení byla 

sekvence obrazů v čase vyhodnocena v MS Excel jako medián všech průměrů kolonií, byla 

počítána směrodatná odchylka (Tab. 10), údaje byly vyneseny do grafu (Obr. 34) a byla 

odečtena směrnice. Tato metoda vyhodnocování celé plotny je výrazně rychlejší, protože 

průměrné hodnoty lze bez dalšího počítání a přiřazování získat přímo automatickým 

výpočtem v programu ImageJ.  
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Obr. 34 Příklad vynesení mediánu průměru velikostí kolonií v čase.  
Přístup: statistické vyhodnocení celé plotny: A. aurescens, TSA, 28°C 

Medián průměru kolonií v čase v mm
čas (h) 0 5 11 17 23 30
medián 0,113 0,438 0,909 1,291 1,676 2,177
sm. odchylka 0,040 0,187 0,240 0,819 0,737 0,816
kvartil 1 0,094 0,373 0,826 1,240 1,620 2,112
kvartil 3 0,134 0,510 0,981 1,338 1,742 2,249

Tab. 10  Příklad dat, ze kterých byl vytvořen graf na Obr. 34.                                                        
Při vyhodnocování celé plotny, A. aurescens, TSA, 28°C 
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3) Pro úplnost byly výsledky vyhodnoceny ještě třetím - vysoce automatizovaným -

přístupem, a to vyhodnocením celkového obrazu, navíc předem upraveného funkcemi  

programu ImageJ „Odstranění nekonstantního pozadí“ (Rolling Ball) a „Standardní 

rozmazání okrajů“ (Gaussian Blur).  

Funkce Gaussian Blur zpřesňuje díky možnosti „standardního rozmazání okrajů

objektů“ výsledné hodnoty průměrů, jež jsou automaticky programem ImageJ počítány 

z obvodů objektů.

Tab. 11 Srovnání výsledků růstových rychlostí získaných různými metodami na pevném 
médiu a v tekutém médiu.  
Vybrané kmeny, TSA, 28°C. 

Výsledky získané vysoce automatiovanou metodou zahrnující funkce Rolling Ball a 

Gaussian Blur jsou shrnuty v tabulce 11. Růstová rychlost získaná touto „novou“ metodou 

je uváděna v milimetrech za hodinu, tedy o kolik milimetrů se zvětší průměr kolonie 

každou hodinu. Je patrné, že kromě studovaného kmene rodu Deinococcus (bude 

diskutováno v kapitole 4.3) byly výsledky získané metodou měření jednotlivých kolonií a 

výsledky ze statistického vyhodnocování ploten velice podobné. Po zavedení zpřesnění

metody funkcemi Rolling ball a Gaussian blur se absolutní hodnoty rychlosti přirůstání 

nepatrně zvětšily, výsledky pro jednotlivé kmeny vykazovaly ovšem vůči sobě zhruba stále 

stejné rozdíly. Všechny metody tedy dávaly podobné výsledky. 

Srovnáme-li zástupce r-stratégů, přirůstají kolonie A. aurescens na plotně nepatrně

rychleji než kolonie P. teatrolens. Malý rozdíl může být zkreslen tím, že kolonie některých 

kmenů jsou vypouklejší než kolonie jiných kmenů. To se ale projevuje většinou až po cca 

30 hodinách po objevení se prvních kolonií. Pokud tedy tento třetí rozměr zanedbáváme, 

získáváme a vyhodnocujeme pouze průměry kolonií při pohledu shora, získáváme 

v případě vypouklejších kolonií mírně podhodnocené výsledky.  Narážíme zde tedy na 

omezení této metody, a sice že vypouklé kolonie nepřirůstají v periferní zóně srovnatelně

rychle jako kolonie „placaté“. Tato skutečnost se týká i zde uvedených růstových rychlostí 

dvou zástupců r-stratégů. V tekutém médiu totiž roste P. teatrolens daleko rychleji      

(0,95h-1) než A .aurescens (pouze 0,56h-1).  

kmen / strategie tekuté médium

růstová rychlost jednotlivé kolonie statistické vyhodnocení 
celé plotny

Rolling ball + Gaussian 
Blur  (h-1)

Arthrobacter aurescens r 0,063 0,069 0,101 0,56

Pseudomonas teatrolens r 0,062 0,065 0,091 0,95

Deinococcus radiodurans K 0,027 0,014 0,018 0,39

Rhodococcus erythropolis K 0,030 0,028 0,037 0,46

Clavibacter michigensis K NA NA 0,004 0,60

pevné médium - typ vyhodnocení (mm/h)
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V případě K-stratégů byla rychlost přirůstání průměru kolonie výrazně pomalejší 

než u r-stratégů V případě R. erythropolis je to cca 2,5x pomalejší rychlost, než u výše 

uvedených r-stratégů, v případě D. radiodurans (vyhodnoceným přístupem vylepšeným 

použitím Rolling Ball a Gussian Blur) až 5x pomalejší růst. Studovaný kmen 

C. michiganensis na plotně roste jen velice pomalu a výsledky pro něj bylo z důvodu

malých rozměrů kolonií možné získat až po zpřesnění metody zavedením Rolling ball a 

Gaussian Blur. V tekutém médiu roste R. erythropolis s růstovou rychlostí 0,46h-1 a 

D. radiodurans s růstovou rychlostí 0,39h-1, můžeme tedy na základě hodnot růstových 

rychlostí na pevném médiu pro rod Deinococcus říci, že rozdíly těchto kmenů v růstových 

rychlostech na pevném i tekutém médiu vykazují stejný trend. V případě C. michiganensis,

který na plotnách sice vyrostl, ale vždy pouze v drobných koloniích, které po čase úplně

přestaly přirůstat, lze konstatovat, že v přirozeném prostředí (kterému je pevné médium 

blíže, než růst v dokonale aerované tekuté kultuře) se skutečně jedná spíše o K-stratéga, 

přestože z výsledků růstových rychlostí v tekutém médiu toto zcela jasně nevyplývá.  

 

4.2. Membránové adaptace kmenů ke změnám teploty 

a chudému médiu

Byly izolovány mastné kyseliny ze všech studovaných kmenů pěstovaných ve 

čtyřech různých podmínkách, a to v TSB a R2A médiu vždy v chladu (15°C) a v teplotě

28°C, která je optimální pro většinu půdních bakterií. Získaná procenta zastoupení 

mastných kyselin byla vynesena do grafu a korelována s výsledky anisotropie fluorescence 

DPH zabudované do liposomů vytvořených z izolovaných směsí mastných kyselin. 

Zvýšení procentního zastoupení nenasycených a anteiso větvených mastných kyselin by se 

mělo projevit poklesem rigidity vytvořených liposomů, tedy poklesem  hodnot anisotropie 

fluorescence DPH do liposomů zabudované. V dalším textu budeme považovat fluiditu 

membrány za termín synonymní k anisotropii DPH, i když to neznamená úplně totéž (viz 

kap. 3.10). 
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4.2.1. Pseudomonas stutzeri 

Mezi majoritní mastné kyseliny z izolovaných kultur P. stutzeri patřily zejména 

kyseliny C16:1, C16:0 a C18:1. V jejich zastoupení také můžeme pozorovat zcela zásadní 

změny v odpovědi na pěstování v podmínkách snížených teplot či v chudém médiu. 
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Obr. 35  Graf závislosti poměrného zastoupení mastných kyselin v membránách P. stutzerii na 

pěstování v teplotách 28°C a 15°C a typu kultivačního média. 
TSB – bohaté médium, R2A – chudé médium. “/“ představuje podobné mastné kyseliny 
lišící se např. umístěním dvojné vazby na 6., 7., nebo 9. uhlíku.  

Při pěstování v TSB médiu v 15°C jsme pozorovali výrazně vyšší obsah 

nenasycených kyselin C18:1 a pokles zastoupení C16:0. vzhledem ke kultivační teplotě 28°C.  

Docházelo také ke zvýšení obsahu kyselin C16:1 a k mírnému poklesu zastoupení kyseliny 

C18:0. V chudém R2A médiu byly při pěstování kultur ve 28°C a v 15°C pozorovány 

podobné tendence v zastoupení mastných kyselin C16:0 a C18:1 a protichůdné tendence 

v případě kyselin C16:1 a C18:0 než v TSB. Stejně jako v případě pěstování v TSB, docházelo 

také v R2A k poklesu zastoupení kyseliny C16:0 a výraznějšímu nárůstu v zastoupení 

kyseliny C18:1. Naproti tomu zmiňované zastoupení kyselin C16:1 bylo výrazně nižší u 

kultur pěstovaných v 15°C v R2A než u kultur pěstovaných v 15°C a TSB.  

Vzhledem k mírnému nárůstu kyseliny C18:0 lze předpokládat, že chladová adaptace 

P. stutzeri na chudém médiu se vyznačuje mj. prodlužováním řetězců mastných kyselin, 

zatímco na bohatém médiu se jedná o  kombinaci s desaturací již přítomných mastných 

kyselin. Celkový pohled na změny v profilech mastných kyselin nabízí graf na obrázku 36.  



96 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

nenasycené iso anteiso nevětvené ostatní

TSB, 28°C TSB, 15°C R2A, 28°C R2A, 15°C  

Obr. 36  Souhrnné znázornění zastoupení skupin nenasycených, iso a anteiso větvených, 
nevětvených a ostatních mastných kyselin P. stutzeri ve čtyřech studovaných 
podmínkách.   

 

Je patrné, že teplotní adaptace kmene P. stutzeri se děla převážně na úrovni změn

v poměru obsahu nasycených a nenasycených kyselin. Pokud srovnáváme kultury 

pěstované na dvou různých médiích, probíhala adaptace na stejném principu. Přitom 

celkové chladem indukované změny v zastoupení nenasycených mastných kyselin byly 

více patrné při kultivaci na TSB médiu, což je dáno především výrazným snížením obsahu 

nasycené kyseliny C16:0 a současně zvýšeným obsahem C18:1.
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Obr. 37 Graf znázornění anisotropie fluorescence DPH zabudované do liposomů získaných 

izolací MK z kultur P. stutzeri ze čtyř kultivačních podmínek, v závislosti na teplotě.



97 

Studované membránové adaptace kmene byly dále sledovány pomocí metody 

měření anisotropie fluorescence DPH. Změřená anisotropie fluorescence sondy DPH 

zabudované do liposomů připravených z izolovaných směsí mastných kyselin je 

znázorněna v grafu na obrázku 37. Kultury pěstované na obou médiích vykazují chladovou 

adaptaci, což se projevuje nižšími hodnotami anisotropie DPH v případě kultur z nižších 

kultivačních teplot. Znamená to, že lipidy obsažené v membránách kultur pěstovaných 

v 15°C daly vznik tekutějším liposomům, což koreluje s výsledky FAME (vyšší zastoupení 

nenasycených mastných kyselin v kulturách z 15°C).  Předpoklad, že v nižší teplotě bude

membrána tekutější, se potvrdil v případě bohatého média, kdy křivka pro kulturu TSB 

15°C je výrazně pod křivkou kultury z 28°C. V případě R2A byl rozdíl ve fluiditě

membrán kultur pěstovaných v 15 a 28°C velmi malý, což rovněž koreluje s výsledky 

FAME.  

Homeoviskózní efektivita chladové adaptace na bohatém médiu byla 96%, na 

chudém médiu -15%. Takto absurdní získaná hodnota může však do značné míry být 

způsovena nerovnoběžností naměřených anisotropií. Fluidity liposomů vyrobených 

z lipidů membrán kultur pěstovaných v chudém médiu byly téměř stejné v 15 i ve 28°C: 

fluidita membrán kultur pěstovaných v chudém médiu se tedy  blíží fluiditě chladově

neadaptovaných membrán kultur pěstovaných v TSB a optimální teplotě.

4.2.2. Pseudomonas teatrolens 
 

Studovaný kmen Pseudomonas teatrolens vykazoval chování velice podobné 

studovanému kmenu P. stutzeri. Složení membrán dominovaly stejné tři druhy mastných 

kyselin, a to C16:1, C18:1 a C16:0. Také obsah C18:0 byl procentuelně zastoupen podobně, jako 

v případě P. stutzeri. Složení membrán kultur P. teatrolens pěstovaných v teplotě 28°C 

v obou typech medií  bylo velice podobné, lišilo se o méně než 5% pro každou 

zastoupenou mastnou kyselinu (Obr. 38). Pozorovali jsme cca 10% vzrůst obsahu 

nenasycených mastných kyselin C16:1  při pěstování kultur v 15°C a s tím spojené snížení 

obsahu kyselin C16:0. Změny v zastoupení kyselin C18:1 byly variabilní v závislosti na typu 

média: v bohatém médiu docházelo k jeho poklesu při pěstování kultury v nižších 

teplotách. Chladová adaptace v TSB tedy probíhala kombinací desaturace mastných 

kyselin a zkracování řetězců. V případě R2A docházelo při pěstování v 15°C k nárůstu 

zastoupení C18:1 a tedy spíše adaptaci desaturací.  
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Obr. 38 Graf závislosti poměrného zastoupení mastných kyselin v membránách P. teatrolens  
na pěstování v teplotách 28°C a 15°C a typu kultivačního média. 
TSB – bohaté médium, R2A – chudé médium. “/“ představuje podobné mastné kyseliny 
lišící se např. umístěním dvojné vazby na 6., 7., nebo 9. uhlíku.  

 

Celkovým sečtením  poměrného zastoupení skupin izolovaných mastných kyselin 

získáváme graf na obrázku 39, který napovídá, že většina adaptací P. teatrolens se děje na 

úrovni změn v obsahu nasycených a nenasycených mastných kyselin, zahrnuty jsou také 

větvené nenasycené kyseliny (viz odpovídající poklesy v zastoupení nevětvených 

mastných kyselin). Adaptace k chladu na chudém médiu na úrovni mastných kyselin se 

zdají být větší, než v případě bohatého média.  
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Obr. 39 Souhrnné znázornění zastoupení skupin nenasycených, iso a anteiso větvených, 

nevětvených a ostatních mastných kyselin P. teatrolens ve čtyřech studovaných 
podmínkách.   

 

Po změření anisotropií DPH zabudované do liposomů vyrobených z izolovaných 

lipidů kultur P. teatrolens pěstované ve všech čtyřech testovaných podmínkách, jsme 

získali graf 40. Vynesené závislosti anisotropie na teplotě jsou velice podobné závislostem 
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získaným pro kmen P. stutzeri. Více fluidní byly liposomy vyrobené z kultur pěstovaných 

v 15°C. Zastoupení mastných kyselin v kulturách pěstovaných ve 28°C v TSB i R2A, bylo, 

opět v souladu se získanými profily mastných kyselin, téměř totožné. Fluidita membrán 

kultury pěstované v 15°C v chudém médiu byla však nižší, než u kultury pěstované v 15°C 

v TSB, přestože podle vyššího zastoupení nenasycených mastných kyselin bychom na 

první pohled očekávali opačný výsledek. Tento rozdíl v očekávané a skutečné fluiditě

vytvořených liposomů může být způsoben tím, že v chudém médiu jsou kyseliny C16:1 

zastoupeny přibližně stejně jako kyseliny C18:1, zatímco v bohatém médiu jsou výrazně

více zastoupeny kyseliny C16:1 a jak již bylo zmíněno, jsou rozdílné délky uhlíkového 

řetězce častým doprovodným jevem  adaptačních mechanismů pseudomonád. Naměřené 

homeoviskózní adaptace k chladu byly 100% v bohatém a 0% v chudém médiu. 
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Obr. 40 Anisotropie fluorescence DPH zabudované do liposomů získaných izolací MK z kultur 

P. teatrolens  ze čtyř kultivačních podmínek, v závislosti na teplotě.

Stejně jako v případě P. stutzerii se tedy fluidita liposomů vyrobených z kultur         

P. teatrolens pěstovaných v chudém médiu R2A neliší od výsledků pro chladově

neadaptované kultury pěstované v TSB.  
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4.2.3. Stenotrophomonas maltophilia 
 

Mastné kyseliny izolované z dalšího studovaného kmene z řady r-stratégů,

Stenotrophomonas maltophilia, obsahovaly výrazně větší množství větvených mastných 

kyselin než kyseliny izolované z ostatních studovaných pseudomonád. Majoritními 

mastnými kyselinami byly C15:0 anteiso, C15:0 iso, C16:1 a C16:0. Navíc je zde signifikantně

zastoupen větší počet druhů kyselin. Lze tedy očekávat odlišný typ adaptace jak k chladu, 

tak k chudému médiu.  
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Obr. 41 Graf závislosti zastoupení mastných kyselin v membránách S. maltophilia na 

pěstování v teplotách 28°C a 15°C a typu kultivačního média. 
TSB – bohaté médium, R2A – chudé médium. “/“ představuje podobné mastné kyseliny 
lišící se např. umístěním dvojné vazby na 6., 7., nebo 9. uhlíku.  

 

V TSB docházelo při chladové adaptaci ke snižování zastoupení mastných kyselin 

C15:0 iso, C16:1 a C17:1 iso (Obr. 41). Naproti tomu stoupal podíl kyselin C15:0 anteiso, C16:0 

iso a C14:0 iso. Lze tedy říci, že v tomto případě proběhla chladová adaptace zvýšením 

obsahu liché C15:0 anteiso a sudých nasycených iso-větvených mastných kyselin. Proti 

očekáváním nedošlo k nárůstu v zastoupení nenasycených kyselin ale k jeho propadu. 

V případě R2A média byly tendence ve změnách obsahu mastných kyselin zcela odlišné. 

Kultury pěstované v R2A v 15°C se od kultur pěstovaných na stejném médiu v optimální 

teplotě odlišovaly sníženým obsahem C15:0 iso i anteiso a zvýšením obsahu nenasycených 

kyselin C16:1. Adaptace na nižší teplotu na chudém médiu tedy proběhla zcela jiným 

způsobem. 

Graf na obrázku 42 znázorňuje celkové změny v poměrném zastoupení 

jednotlivých skupin kyselin.  Změny v zastoupení nenasycených a větvených kyselin se 
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odvíjely od typu kultivačního média. Zatímco v chudých podmínkách (R2A) se 

S. maltophilia s chladem vyrovnal výrazným nárůstem nenasycených mastných kyselin, 

v bohatých podmínkách TSB byl v nižší teplotě zaznamenán jejich 12% pokles.  
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Obr. 42 Souhrnné znázornění zastoupení skupin nenasycených, iso a anteiso větvených, 

nevětvených a ostatních mastných kyselin S. maltophilia ve čtyřech studovaných 
podmínkách.   

 

Tyto změny byly pak téměř dokonale kompenzovány poklesem podílu nasycených 

větvených kyselin v chudém médiu v 15°C a přírůstkem podílu nasycených větvených i 

nevětvených mastných kyselin v bohatém médiu. Pozorovali jsme tedy dva rozdílné typy 

adaptací v závislosti na typu kultivačního média. Na bohatém médiu docházelo 

k překvapivému snížení obsahu nenasycených mastných kyselin při pěstování v chladu, 

zatímco na chudém médiu nenasycené kyseliny při pěstování v chladu převažovaly. 
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Obr. 43  Anisotropie fluorescence DPH zabudované do liposomů získaných izolací MK z kultur 

S. maltophilia  ze čtyř kultivačních podmínek, v závislosti na teplotě.
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 Podíváme-li se na výsledky měření anisotropie DPH (Obr. 43), vidíme překvapivé 

výsledky. Zatímco v bohatém médiu ve 28°C byla membrána výrazně více rigidní než při

pěstování kultur v 15°C, v chudém médiu byl rozdíl ve fluiditě liposomů vytvořených 

z kultur pěstovaných v 15°C a 28°C minimální a fluidita membrán se pohybovala někde 

mezi chladově adaptovanými a neadaptovanými kulturani pěstovanými v TSB. Trend 

méně fluidních liposomů, které byly vytvořeny z lipidů kultur pěstováných v optimální 

teplotě však zůstak zachován. Z grafu vidíme, že při pěstování na chudém médiu 

odpovídalo složení membrán kultur membránové fluiditě, která byla stejná jako u již 

částečně chladově adaptovaných kultur pěstovaných na bohatém médiu. Na fluiditu 

měmbrány tedy mělo chudé médium podobný vliv, jako snížená kultivační teplota 

v bohatém médiu. Homeoviskózní chladová adaptace na bohatém médiu vyšla přibližně

146%, na chudém  23%. Naměřená hodnota 146% - prakticky nemožné číslo - může být 

způsobena skutečností, že izolované lipidy z kultur S. maltophilia byly při měření 

anisotropií již tři mesíce staré. 

Podíváme-li se na výsledky měření anisotropie DPH  a srovnáme-li je s výsledky 

analýz FAME, docházíme ke zjištění, že vliv desaturace mastných kyselin v kombinaci se 

snížením obsahu větvených kyselin (chladová adaptace na R2A médiu) má na fluiditu 

membrány výrazně měnší vliv, než nahrazení některých nenasycených kyselin nasycenými 

a zvýšení tvorby větvených mastných kyselin.  

 

4.2.4. Arthrobacter pascens 
 

Studovaný kmen Arthrobacter pascens vykazoval dva typy adaptací k chladu 

v závislosti na typu zvoleného kultivačního média. Nalezené majoritní mastné kyseliny 

byly C15:0 anteiso, kyseliny C16:1, C15:0 iso, C16:0 iso a C16:0 (Obr. 44). Při pěstování kultur 

v TSB se chladová adaptace na úrovni změn v zastoupení mastných kyselin projevila 

především výrazným poklesem v zastoupení C15:0 anteiso, nárůstem nenasycených C16:1 a

C15:0 iso. V případě chladové adaptace na chudém médiu jsme pozorovali naopak mírný 

nárůst v zastoupení C15:0 anteiso, jen mírný nárůst nenasycených C16:1 a pokles C15:0 iso. 

Rozdíly v procentním zastoupení kyselin chladově adaptovaných a neadaptovaných kultur 

na chudém médiu byly minimální, proti až 33% rozdílu v podílu kyseliny C15:0 anteiso 

v kulturách pěstovaných v TSB. 
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Obr. 44 Graf závislosti poměrného zastoupení mastných kyselin v membránách A. pascens na 

pěstování v teplotách 28°C a 15°C a typu kultivačního média. 
TSB – bohaté médium, R2A – chudé médium.  

Podíváme-li se na změny v zastoupení ve skupinách mastných kyselin (Obr. 45), 

můžeme si všimnout pouze nepatrných změn v případě kultur pěstovaných na chudém 

médiu. Na bohatém médiu naopak docházelo s chladovou adaptací k výraznému navýšení 

podílu nenasycených mastných kyselin a snížení podílu anteiso-větvených, což odpovídá 

změnám v zastoupení již dříve zmiňovaných majoritních C16:1 a C15:0 anteiso. 
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Obr. 45 Souhrnné znázornění zastoupení skupin nenasycených, iso a anteiso větvených, 
nevětvených a ostatních mastných kyselin A. pascens ve čtyřech studovaných 
podmínkách.   

 

Výsledky měření anisotropie DPH zabudované do liposomů splňovaly naše 

očekávání v případě pěstování v TSB. Z grafu na obrázku 46 vidíme, že křivka pro 

liposomy vytvořené z lipidů chladově neadaptované kultury leží nad křivkou reprezentující 

lipidy kultury adaptované, membrány původních kultur pěstovaných ve 28°C tedy byly 

rigidnější, než při pěstování v 15°C. Fluidnější membráně při pěstování v nižší teplotě

odpovídalo 25% nárůstu poměru nenasycených mastných kyselin. Při pěstování v chudém 

médiu nebyl zaznamenán výrazný rozdíl v rigiditě membrán původních kultur. Tento 
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výsledek dobře odpovídá také zjištěnému zastoupení mastných kyselin ve vzorcích. 

Chladově adaptované kultury z TSB média prodělaly výrazně větší změny v zastoupení 

majoritních mastných kyselin, při pěstování na chudém médiu bylo složení mastných 

kyselin velice podobné při pěstování jak v 15°C tak ve 28°C. Homeoviskózní efektivita 

k chladu v bohatém médiu byla 54%, v chudém médiu pak 31%. Zajímavý je také tvar 

křivek, který vypadá jako rozevírající se nůžky s opačným trendem na bohatém a chudém 

médiu. Toto bylo pozorováno také v případě kmene P. stutzeri. 
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Obr. 46  Anisotropie fluorescence DPH zabudované do liposomů získaných izolací MK z kultur 

A. pascens  ze čtyř kultivačních podmínek, v závislosti na teplotě.

4.2.5. Arthrobacter aurescens 
 

Majoritní mastné kyseliny studovaného kmene A. aurescens byly především 

kyseliny větvené s převahou C15:0 anteiso. Dalšími více zastoupenými mastnými 

kyselinami byly C15:0 iso, C16:0 a C16:0 iso (Obr. 47). Vzorek pro kulturu pěstovanou v R2A 

a 28°C nebyl z časových důvodu vyhodnocen. 
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Obr. 47 Graf závislosti poměrného zastoupení mastných kyselin v membránách A. pascens na 

pěstování v teplotách 28°C a 15°C a typu kultivačního média. 
TSB – bohaté médium, R2A – chudé médium. “/“ představuje podobné mastné kyseliny 
lišící se např. umístěním dvojné vazby na 6., 7., nebo 9. uhlíku.  

V TSB médiu proběhla chladová adaptace především na úrovni snížení poměrného 

zastoupení C15:0 anteiso a zvýšení obsahu nenasycených mastných kyselin, zejména C16:1,

C16:1 iso a C17:1 anteiso. V případě chudého R2A média bohužel z časových důvodů nebyly 

dodány výsledky pro kultivaci kmene v R2A a 28°C. Rozdíly mezi kultivací na R2A a 

TSB médiu v 15°C jsou však až na výraznější zastoupení C18:1 v chladově adaptované 

kultuře z R2A podobné.  
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Obr. 48 Souhrnné znázornění zastoupení skupin nenasycených, iso a anteiso větvených, 

nevětvených a ostatních mastných kyselin A. aurescens ve čtyřech studovaných 
podmínkách.   

 

Souhrnný pohled na poměrné zastopuení skupin mastných kyselin (Obr. 48) přesně

odráží na TSB adaptaci popsanou výše. Zvýšení podílu nenasycených mastných kyselin 
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v chladu je kompenzováno snížením podílu anteiso-větvených mastných kyselina (zde 

zejména C15). 

 Fluidita membrán A. aurescens pěstovaného v různých podmínkách (Obr. 49) 

vykazovala podobné rozdíly jako u příbuzného A. pascens (kapitola 4.2.4). Anisotropie 

kultury pěstované v TSB byla po chladové adaptaci membrány k 15°C výrazně nižší, než 

při kultivaci v TSB a 28°C. Pokud byl A. aurescens pěstován na ochuzeném R2A médiu, 

byla také membrána z kultur pěstovaných v 15°C fluidnější, ale adaptace k chladu na 

úrovni fluidity byla méně výrazná než na TSB. Navíc se hodnoty anisotropie DPH 

v liposomech vytvořených z kultur A. aurescens pěstovaném na R2A podobaly hodnotám 

získaným pro chladově neadaptovanou membránu kultur z komplexního média. 
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Obr. 49  Anisotropie fluorescence DPH zabudované do liposomů získaných izolací MK z kultur 

A. aurescens  ze čtyř kultivačních podmínek, v závislosti na teplotě.

Majoritními mastnými kyselinami rodu Arthrobacter jsou tedy anteiso-větvené 

mastné kyseliny C15 a chladová adaptacena bohatém médiu probíhá jejich záměnou za 

nenasycené mastné kyseliny. Narozdíl o A. pascens je však kyselina C15 ve všech situacích 

u A. aurescens výrazněji zastoupena (tvoří až 68% obsahu při pěstování kmene na TSB ve 

28°C, odpovídá KLIEFT 1997). Homeoviskózní adaptace na bohatém TSB média byla 

100%,  na R2A médiu pouze 31%.  
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4.2.6. Rhodococcus erythropolis 
 

Nejvíce zastoupenými mastnými kyselinami v membránách studovaného kmene    

R. erythropolis byly kyseliny C18:1, C16:1, C16:0 a C14:0. Kromě C14:0 vykazovaly tyto 

kyseliny poměrně zásadní změny v zastoupení v závislosti na kultivačních podmínkách. Při

pěstování v bohatém TSB médiu v kulturách pěstovaných v chladu výrazně stoupalo 

zastoupení nenasycených kyselin C16:1 a C18:1, a k tomu adekvátně klesalo zastoupení 

nasycených mastných kyselin C16:0 a C18:0 s methylovou skupinou v pozici 10. Při

pěstování v R2A médiu se výrazně neměnilo zastoupení kyselin se šestnácti uhlíky, 

pozorovaná chladová adaptace byla co do rozsahu méně výrazná a k výraznějšímu rozdílu 

v zastoupení došlo pouze v případě C18.
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Obr. 50 Graf závislosti poměrného zastoupení mastných kyselin v membránách R. erythropolis 

na pěstování v teplotách 28°C a 15°C a typu kultivačního média. 
TSB – bohaté médium, R2A – chudé médium. “/“ představuje podobné mastné kyseliny 
lišící se např. umístěním dvojné vazby na 6., 7., nebo 9. uhlíku.  

Souhrn změn z pohledu zastoupení jednotlivých skupin mastných kyselin vidíme 

z grafu na obrázku 51.  Jak patrno, neobjevovaly se mezi převažujícími mastnými 

kyselinami R. erythropolis větvené mastné kyseliny. Veškeré membránové chladové 

adaptace se tedy odehrávaly saturací a desaturací mastných kyselin. Jak již bylo zmíněno

výše, adaptace R. erythropolis spočívaly v snížení procentního zastoupení nasycených 

mastných kyselin s tím, že na bohatém médiu docházelo k desaturaci v nižší teplotě ve 

větší míře. 
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Obr. 51 Souhrnné znázornění zastoupení skupin nenasycených, iso a anteiso větvených, 

nevětvených a ostatních mastných kyselin R. erytrhopolis ve čtyřech studovaných 
podmínkách.   
Nevětvené kyseliny jsou reprezentovány C14:0 a C16:0, pokles byl dán rozdílem v C16:0 

.
Podíváme-li se na fluiditu membrán měřenou anisotropií fluorescence DPH (Obr. 

52), vidíme, že membrány byly ve všech podmínkách více méně stejně tekuté. Pouze 

kultura pěstovaná v optimální teplotě na bohatém médiu měla membrány nepatrně tužší, 

což zřejmě odpovídá vysokému podílu kyseliny C16:0 v těchto kulturách. 
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Obr. 52  Anisotropie fluorescence DPH zabudované do liposomů získaných izolací MK z kultur 

R. erythropolis  ze čtyř kultivačních podmínek, v závislosti na teplotě.

Z výše uvedeného vyplývá, že chladová adaptace R. erythropolis sice do určité 

míry probíhá na úrovni změn v zastoupení mastných kyselin, ovšem celková fluidita 
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membrány nepodléhá výrazným změnám, ať je kultura pěstována v bohatém či chudém 

médiu, bez rozdílu při 15°C nebo 28°C. Homeoviskózní efektivita byla na bohatm médiu 

rovna 12%, na chudém médiu pak 8%. 

 

4.2.7. Deinococcus radiodurans 

Membrány studovaného K-stratéga D. radiodurans se skládaly především z kyselin 

C16:1, C16:0 a C18:1, přičemž zastoupení nejčastější kyseliny C16:1 kolísalo v závislosti na 

podmínkách v rozmezí 40-72%. Mezi celkovými mastnými kyselinami se vyskytovalo 

pouze málé množství větvených mastných kyselin. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

16:0 16:1 w6/7/9c 17:1 w8c 18:0 18:0 ante 18:1 w7/9c 19.0 ostatní

typ mastné kyseliny

%
za

st
ou

pe
ní

TSB, 28°C
TSB, 15°C
R2A, 28°C
R2A, 15°C

 
Obr. 53 Graf závislosti poměrného zastoupení mastných kyselin v membránách                 D. 

radiodurans na pěstování v teplotách 28°C a 15°C a typu kultivačního média. 
TSB – bohaté médium, R2A – chudé médium. “/“ představuje podobné mastné kyseliny 
lišící se např. umístěním dvojné vazby na 6., 7., nebo 9. uhlíku.  

Při pěstování na bohatém médiu byly rozdíly v zastoupení jednotlivých typů

mastných kyselin mezi chladově adaptovanými a neadaptovanými kultury poměrově jen 

velmi malé. Docházelo k mírnému snížení podílu kyselin C16:1, ke snížení podílu C19:0, k

nárůstu C18:1 a také k překvapivému nárůstu v zastoupení nasycených mastných kyselin 

C16:0 z 0 na 12%. Adaptace na chudém médiu proběhla neméně překvapivě. Došlo k ještě

výraznějšímu poklesu v zastoupení C16:1 než u TSB, klesl ovšem také podíl C16:0. Nárůst 

procentního zastoupení zaznamenaly kyseliny C18:1 a C18:0 anteiso. 
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Obr. 54 Souhrnné znázornění zastoupení skupin nenasycených, iso a anteiso větvených, 
nevětvených a ostatních mastných kyselin D. radiodurans ve čtyřech studovaných 
podmínkách.   
 

Při pohledu na změny v zastoupení jednotlivých skupin mastných kyselin (Obr. 54) 

vidíme, že chladová adaptace kmene při pěstování na TSB byla z pohledu mastných 

kyselin opravdu minimální. Při pěstování na R2A docházelo v 15°C k výraznějšímu 

snížení zastoupení nenasycených mastných kyselin, ale rozdíly v zastoupení ostatních 

skupin mastných kyselin byly rovněž zanedbatelné. 
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Obr. 55  Anisotropie fluorescence DPH zabudované do liposomů získaných izolací MK z kultur 

D. radiodurans  ze čtyř kultivačních podmínek, v závislosti na teplotě.

O to překvapivější jsou výsledky měření anisotropie DPH (Obr. 55). Vidíme, že při

pěstování v bohatém TSB médiu byly liposomy vytvořené z lipidů izolovaných z 15°C 

kultur výrazně fluidnější, než v případě chladově neadaptovaných kultur, chladová 

adaptace ne úrovni fluidity membrán tedy proběhla. Naproti tomu liposomy vytvořené 
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z lipidů kultur pěstovaných na R2A byly stejně fluidní bez ohledu na kultivační teplotu, 

tedy v 15°C i 28°C byly zřejmě původní membrány stejně tekuté. Liposomy připravené z 

kultur pěstovaných v chudém médiu odpovídaly svou fluiditou již chladově adaptovaným 

membránám kultur z TSB. Homeoviskózní efektivita byla na bohatém médiu 74% a na 

chudém médiu 7%. 

V případě kmene D. radiodurans pěstovaného v TSB nekorelovaly výsledky 

FAME s výsledky měření anisotropie DPH. Zatímco procentní zastoupení skupin 

mastných kyselin vykazovalo jen minimální změny, membránová fluidita demonstrovaná 

anisotropií DPH byla výrazně vyšší pro kulturu pěstovanou ve snížené teplotě. V případě

chudého média bychom zase na základě výsledků FAME – pokles v zastoupení 

nenasycených mastnýchy kyselin – očekávali paradoxně tužší membrány u kultur 

pěstovaných v nižší teplotě. Přesto zůstala membránová fluidita v případě chudého média 

beze změny. 

4.2.8. Clavibacter michiganensis 
 

Mezi majoritní mastné kyseliny studovaného kmene C. michiganensis patřily 

především větvené mastné kyseliny (Obr. 56), a to C15:0 anteiso, C17:0 anteiso, C16:0 iso 

a C16:0. Jednalo se tedy téměř výlučně o kyseliny nasycené. 
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Obr. 56 Graf závislosti poměrného zastoupení mastných kyselin v membránách                 C. 

michiganensis na pěstování v teplotách 28°C a 15°C a typu kultivačního média. 
TSB – bohaté médium, R2A – chudé médium. “/“ představuje podobné mastné kyseliny 
lišící se např. umístěním dvojné vazby na 6., 7., nebo 9. uhlíku.  

Kultury C. michiganensis pěstované v TSB vykazovaly chladovou adaptaci 

navýšením procentního zastoupení kyseliny C15:0 anteiso a poklesem C17:0 anteiso (Obr. 

56). Poměrné zastoupení kyselin C16:0 iso a C16:0 se příliš neměnilo. V chudém R2A médiu 

došlo při kultivaci v 15°C pouze k mírnému navýšení zastoupení kyseliny C15:0 anteiso, 
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zvýšilo se také zastoupení C17:0 anteiso mírně se snížilo zastopení C16:0 iso. Kyselina C16:0 

iso byla však při pěstování v R2A médiu zastoupena výrazně více, než při pěstování kultur 

na TSB. 
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Obr. 57 Souhrnné znázornění zastoupení skupin nenasycených, iso a anteiso větvených, 

nevětvených a ostatních mastných kyselin C. michiganensis ve čtyřech studovaných 
podmínkách.   

 
Podíváme-li se na zastoupení skupin mastných kyselin (Obr. 57), vidíme pouze 

minimální rozdíly mezi kultivacemi v 15°C a 28°C na bohatém médiu. Jak již bylo 

zmíněno v úvodu této kapitoly, většinu mastných kyselin C. michiganensis představují 

nasycené větvené mastné kyseliny. V podmínkách pěstování kultur na chudém médiu se 

v závislosti na kultivační teplotě měnil podíl anteiso/iso mastných kyselin: zatímco při

pěstování v 15°C byly více zastoupeny anteiso kyseliny, v teplotě 28°C bylo zastoupeno 

více iso-větvených mastných kyselin. 

Vrátíme-li se k podrobnějšímu výpisu zastoupení mastných kyselin, vidíme, že      

C. michiganensis se při pěstování v TSB médiu vyrovnával s chladem především 

zkrácením uhlíkových řetězců anteiso-větvených mastných kyselin (z C17 na C15), zatímco 

na chudém médiu v chladu celkově zvýšil zastoupení anteiso-větvených mastných kyselin 

proti iso-větveným. 
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Obr. 58  Anisotropie fluorescence DPH zabudované do liposomů získaných izolací MK z kultur 

C. michiganensis  ze čtyř kultivačních podmínek, v závislosti na teplotě.

Graf na Obr. 58 znázorňuje výsledky měření anisotropie DPH zabudované do 

vyrobených liposomů. Kultury pěstované v TSB vykazovaly očekávaný trend – kultury 

pěstované při 28°C měly rigidnější membrány než kultury pěstované v 15°C. Výsledky 

získané pro chudé médium sledují stejný trend a jsou z hlediska fluidity téměř. Chladová 

adaptace membrán C. michiganensis, ať už na úrovni zkracování řetězců větvených 

mastných kyselin, nebo na úrovni celkového zvýšení zastoupení anteiso-větvených 

mastných kyselin různých délek, tedy vede ke srovnatelné membránové fluiditě v TSB i 

R2A médiu. 

Homeoviskózní efektivita v bohatém médiu byla 54% a v chudém 77%. 

 

4.2.9. Microbacterium trichothecenolyticum 

Vzhledem k náročné práci s kmenem M. trichothecenolyticum – velice dlouhé 

generační doby, jsou následující výsledky zatíženy těmito nedostatky: 1) kvůli nedostatku 

vzorku z pěstování v 15°C v TSB nebyly identifikovány mastné kyseliny, 2) z důvodu

malé kvality takto získaného vzorku ani výsledky měření anisotropie nedávají smysl.  

Převažujícími mastnými kyselinamy zastoupenými v membránách studovaného 

kmene    M. trichothecenolyticum jsou větvené kyseliny C15:0 anteiso a C17:0 anteiso (Obr. 

59), dále C16:0 iso a C17:0 iso a v chladu výrazně převažují nenasycené mastné kyseliny 

C16:1 a C18:1.
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Obr. 59 Graf závislosti poměrného zastoupení mastných kyselin v membránách                       

M. trichothecenolyticum na pěstování v teplotách 28°C a 15°C a typu kultivačního 
média. 
TSB – bohaté médium, R2A – chudé médium. “/“ představuje podobné mastné kyseliny 
lišící se např. umístěním dvojné vazby na 6., 7., nebo 9. uhlíku. Hodnoty poměrného 
zastoupení MK při kultivaci kmene v TSB a 15°C nejsou známy. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o růstových rychlostech, nepodařilo se nám 

napěstovat dostatek kultury M. trichothecenolyticum na bohatém médiu v 15°C. Z toho 

důvodu bohužel nelze komentovat výslednou chladovou adaptaci kmene na TSB na úrovni 

složení mastných kyselin. Velmi zajímavý je však výsledek chladové adaptace v chudém 

médiu. Zde došlo k výraznému snížení zastoupení anteiso-větvených mastných kyselin 

C15:0 a C17:0 a současně ke značnému nárůstu nenasycených kyselin C16:1 a C18:1. 

Tedy, ačkoli je v membránách kmene výrazné zastoupení větvených mastných kyselin, zdá 

se, že v chudém médiu probíhá chladová adaptace na úrovni změny těchto větvených 

mastných kyselin na nenasycené mastné kyseliny. 

Z výsledků je také patrné, že v kultivační teplotě 28°C se zastoupení větvených mastných 

kyselin příliš neliší při pěstování na chudém a bohatém médiu. 
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Obr. 60 Souhrnné znázornění zastoupení skupin nenasycených, iso a anteiso větvených, 

nevětvených a ostatních mastných kyselin M. trichothecenolyticum ve třech 
studovaných podmínkách. 
Výsledky pro kultivaci v TSB a 15°C nebyly získány.  

Pohled na graf zastoupení skupin mastných kyselin (Obr. 60) přesně odráží jev 

popsaný výše.  

Malé množství vzorku kultury M. trichothecenolyticum pěstované na TSB při 15°C 

bylo použito pro změření anisotropie DPH (Obr. 61). Z grafu je patrné, že v bohatém 

médiu byly liposomy vytvořené z kultur pěstovaných ve 28°C rigidnější, než liposomy 

vytvořené z kultur pěstovaných  při 15°C. Naměřená anisotropie DPH pro kultury 

pěstované v 15°C je však až příliš nízká a kvalita vzorku byla při náročnosti jeho získání 

(několikadenní kultivace s mnoha testovacími odběry) velice diskutabilní. V případě růstu 

na chudém R2A médiu pozorujeme klastický trend, kdy liposomy připravené z mastných 

kyselin izolovaných z kultur pěstovaných ve snížené teplotě jsou fluidnější (nižší 

anisotropie).  
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Obr. 61  Anisotropie fluorescence DPH zabudované do liposomů získaných izolací MK z kultur 
M. trichothecenolyticum ze čtyř kultivačních podmínek, v závislosti na teplotě.

Porovnáme-li výsledek měření anisotropie DPH pro vzorky z chudého média, 

můžeme říci, že v tomto případě měla záměna větvených mastných kyselin za nenasycené 

dostatečný efekt k poměrně signifikantní úpravě membránové fluidity při pěstování kultury 

ve snížené teplotě.

Homeoviskózní efektivita na chudém médiu byla 77%. Hodnota HE pro TSB 

kultury nelze z grafu odečíst, což s velkou pravděpodobností opět souvisí s velmi špatnou 

kvalitou a tedy výpovědní hodnotou vzorku kultur M. trichothecenolyticum pěstovaného na 

TSB v 15°C. Naměřené hodnoty anisotropie jsou totiž nepravděpodobně nízké vzhledem 

k hodnotám naměřeným v TSB ve 28°C. Geometricky nelze vést od bodu odpovídajícímu 

v 15°C měření TSB + 15°C kultuře rovnoběžku s osou x tak, aby tuto rovnoběžku v úseku 

do teploty měření 28°C protínala křivka pro TSB + 28°C kulturu.  

 

4.3. Vzájemné ovlivňování kolonií na plotnách

Při měření růstových rychlostí kmenů na pevném médiu podle Salvesena (kapitola 

2.1.5) byl pozorován zajímavý jev u kmene D. radiodurans. Narozdíl od ostatních kmenů

zde byla patrná silná závislost mezi hustotou výsevu a rychlostí růstu kolonií. Tato 

závislost se samozřejmě vyskytuje u většiny kmenů, ale zpravidla při výrazně větších 

rozdílech v hustotě výsevu. Pozorovali jsme až dvojnásobné hodnoty rychlosti přirůstání 
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průměru koloní D. radiodurans při vysetí z ředění vyššího o jediný řád. Proto jsme 

vyvinuli novou metodiku pro vyhodnocení tohoto jevu (Materiál a metody 3.7.3), tedy 

závislosti rychlosti přirůstání kolonie na vzdálenosti nejbližší další kolonie stejného 

kmene.  

Popsanou metodou byl vyhodnocen růst kolonií tří vybraných kmenů. Byly 

hodnoceny kolonie kmenů A. aurescens (r-stratég), D. radiodurans (K-stratég) a R. 

erythropolis (K-stratég) fotografované  pro účely měření růstové rychlosti na pevném 

médiu. Volba kmenů se odvíjela od vzhledu jejich kolonií: nejméně průsvitné kolonie se 

nejlépe vyhodnocují. Vyhodnocením výsledků je získána jediná hodnota (hodnota 

směrnice trendu) pro každou misku. Tato hodnota reprezentuje jak trend (záporná/kladná 

hodnota), tak jeho sílu (velikost hodnoty) a hodí se proto i pro vzájemné porovnávání mezi 

kmeny. 

Zde uvedené příklady výsledků demonstrují použitelnost metody a různé trendy 

(negativní vliv blízkosti na růst – K-stratégové, pozitivní vliv blízkosti na růst - 

r-stratégové, bez vlivu blízkosti na růst – r-stratégové), které možná blízce souvisí se 

strategiemi života r a K. Podrobněji jsou tyto trendy popsány v kapitole Materiál a metody 

(3.7.3).  

A. aurescens je rychle rostoucím kmenem, proto dorostly kolonie dříve potřebné 

velikosti (vyhodnocovány snímky z času 11, 17 a 23h po výsevu) a začal se projevovat 

mírně pozitivní vliv blízkosti kolonií na růst kolonií okolních, projevující se většími 

koloniemi, pokud tyto rostly blízko ostatních kolonií (Obr. 20, Tab. 12). Tento pozitivní 

trend je charakterizován zápornou výslednou směrnicí bodů zanesených do grafu dle 

popsané metody Trend v čase se zaplňování prostoru Petriho misky slábne. Další důležitou 

vlastností získaných výsledků je až 30% odchylka od získané hodnoty směrnice. Taková 

chyba je vysoká, nicméně všechny intervaly se celé pohybují v negativnách hodnotách 

směrnice. Získané výsledky se však pohybují na hladině významnosti nižší než 99%, proto 

bude třeba provést další měření a kladný vliv potvrdit. Zobrazení jednotlivých kolonií 

jakožto bodů je znázorněno v grafu na Obr. 62.  

R. erytropolis je naproti tomu příkladem kmene, který nevykazoval žádnou 

závislost velikosti kolonií na blízkosti kolonií okolních. V grafu se nacházejí body se zcela 

náhodou distribucí, kterým odpovídají na plotně různě velké kolonie různě vzdálené od 

svých sousedů (Obr. 63, Tab. 12).Výsledná směrnice je poznamenána až 800% chybou, 

protože růst nevykazuje žádný trend.  
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Kmen D. radiodurans vykazuje zcela jasný trend negativního vlivu blízkosti 

kolonií na jejich růst (Obr. 64, Tab. 12). Směrnice proložená body reprezentujícími nejvíce 

kulaté kolonie zanesenými do grafu je vždy kladná a nabývá zdaleka nejvyšších hodnot ze 

všech našich měření. Jedná se zároveň o jediný kmen, kde se všechny výsledky pohybují 

na hladině významnosti 99%. 
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Obr. 62 Graf závislosti reciprokých hodnot ploch kolonií na reciprokých hodnotách jejich 
vzdálenosti od nejbližšího souseda. A. aurescens, TSA, 28°C  
Časy 11 (A), 17 (B) a 23 (C) hodin od objevení se prvních viditelných kolonií. Přímka 
(černě) byla proložena pouze body reprezentujícími kolonie s nejvyšší cirkularitou 
(červeně). Kolonie s nižší cirkularitou jsou znázorněny modře a s nejmenší cirkularitou 
šedě – viz legenda v grafu. Circ. =cirkularita; je uvedena i hodnota cirkularity. .

A

B

C
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Obr. 63 Graf závislosti reciprokých hodnot ploch kolonií na reciprokých hodnotách jejich 
vzdálenosti od nejbližšího souseda.. R. erythropolis, TSA, 28°C 
Časy 18 (A), 24 (B) a 44 (C) hodin od objevení se prvních viditelných kolonií. Přímka 
(černě) byla proložena pouze body reprezentujícími kolonie s nejvyšší cirkularitou 
(červeně). Kolonie s nižší cirkularitou jsou znázorněny modře a s nejmenší cirkularitou 
šedě – viz legenda v grafu. Circ. =cirkularita; je uvedena i hodnota cirkularity. .
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Obr. 64 Graf závislosti reciprokých hodnot ploch kolonií na reciprokých hodnotách jejich 
vzdálenosti od nejbližšího souseda... D. radiodurans, TSA, 28°C 
Časy 24 (A), 30 (B) a 44 (C) hodin od objevení se prvních viditelných kolonií. Přímka 
(černě) byla proložena pouze body reprezentujícími kolonie s nejvyšší cirkularitou 
(červeně). Kolonie s nižší cirkularitou jsou znázorněny modře a s nejmenší cirkularitou 
šedě – viz legenda v grafu. Circ. =cirkularita; je uvedena i hodnota cirkularity. .
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Na grafech můžeme pozorovat také efekt postupného srůstání a deformací kolonií 

v čase. Projevuje se zmenšováním počtu kolonií s dostatečnou cirkularitou. V případě

D. radiodurans je nepatrně menší počet kolonií v čase 30 hodin způsoben mírným 

vychýlením ploten při fotografování.  

 

A. aurescens  směrnice

11h   -0.448  +/-  0.184

17h   -0.146  +/-  0.053

23h   -0.132  +/-  0.056

R.erythropolis

6h   0.030  +/-  0.239

24h  -0.329  +/-  0.125

44h   0.124*  +/-  0.039

D.radiodurans

24h   1.492*  +/-  0.259

30h   1.110*  +/-  0.348

44h   1.571*  +/-  0.262

*) na hladině významnosti 99% je směrnice prokazatelně kladná

záporný vliv 
blízkosti na růst

 chyba

kladný vliv 
blízkosti na růst

bez vlivu 
blízkosti na růst

Tab. 12 Výsledné hodnoty směrnic z grafů závislosti velikosti kolonie na její vzdálenosti od 
nejbližšího souseda.  

 

Tab. 12 shrnuje získané výsledky a ukazuje možnou souvislost mezi typem 

strategie kmene a trendem závislosti rychlosti přirůstání kolonie na vzdálenosti od jejího 

nejbližšího souseda. Ačkoli R. erythropolis reprezentuje v této práci K-stratégy a byl 

izolován z pozdních stádií výsypek, je doba, kdy začal na plotně formovat první viditelné 

kolonie, výrazně kratší, než u ostatních rodů. Proto se tento náš kmen pohybuje někde na

hranici obou skupin stratégů.
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5 DISKUSE 

Tato práce se zabývala studiem fyziologických rozdílů mezi dvěma potenciálními 

ekologickými skupinami bakterií – mezi r a K-stratégy. Zatímco makroekologický koncept 

r/K a vzájemné srovnávání makroorganismů v jeho rámci je založeno na charakteristikách 

souvisejících se sexuálním rozmnožováním, u bakterií tyto charakteristiky nelze k popisu 

využít. Přesto nachází z prostého důvodu tento koncept uplatnění i v mikrobiální ekologii. 

Jedná se totiž o koncept, který u bakterií odráží jejich přítomnost a aktivitu v čase vývoje 

ekosystému: v sukcesi. Stejně jako mluvíme o pionýrských organismech, které odpovídají 

r-stratégům v makroekologii, mluvíme i o r-stratézích v mikroekologii. V tomto druhém 

případě mluvíme o bakteriálních rodech či kmenech typických tím, že v novém prostředí 

rychle početně převládají, narůstají do vysokých denzit a svým metabolismem „připravují“ 

prostředí pro nástup dalších rodů/druhů.

V současné době se mezi uznávané charakteristiky umožňující rozdělení 

bakteriálních kmenů na r a K-stratégy, řadí pouze dvě kritéria související s růstovou 

rychlostí kmenů. Je to za prvé doba, za kterou se po výsevu z přírodního vzorku objeví 

první mikrokolonie na plotně a za druhé růstová rychlost. Při výsevu z přírodního, 

například půdního vzorku, se každý den sčítají nově narostlé kolonie a označují se. 

Kolonie, které se objevily typicky do třetího dne od výsevu, jsou dále považovány za         

r-stratégy a určeny. Kolonie, které se objeví kdykoli později jsou automaticky považovány 

za kolonie K-stratégů (De LEIJ 1993). Druhá charakteristika, růstová rychlost, umožňuje 

více srovnávat r a K-stratégy a nabízí možnost sledování kontinua mezi oběma extrémy 

(ANDREWS 1991, BOLLMANN 2002, WEINBAUER 1998, SALVESEN 1999).              

I z tohoto důvodu nejsou definovány konkrétní hodnoty růstových rychlostí, které by 

rozdělovaly bakterie do dvou skupin. Tato růstová charakteristika totiž závisí na tom, 

v jakých podmínkách a s jakými kmeny pracujeme. Lze tedy určit konkrétní intervaly 

růstových rychlostí pro určitý počet studovaných kmenů, ale tento interval nebude nikdy 

vyhovovat s obecnou platností. 

Přestože v současné době uznáváme tato prostá kritéria jako dostatečná pro 

rozlišení mezi skupinami stratégů, je jejich dalším vlastnostem v některých laboratořích 

věnována nemalá pozornost. Mezi prokazatelně související charakteristiky r a K-stratégů

patří kromě růstových rychlostí také jejich přítomnost v různých stádiích sukcese 
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(BRIMECOMBE 2001, FRANZ et al. 2008, DeLEIJ 1993, TSCHERKO 2004,  NOLL 

2005, RASMUSSEN et al. 2001), schopnost kompetice o živiny v prostředí a využívání 

složitých substrátů (HÖFLE 1992, SCHINK 1998, EILERS et al. 2000, BOLLMANN 

2002, WEINBAUER 1998), schopnost a míra jejich přežívání v dlouhodobě nepříznivých 

podmínkách (BOLLMANN 1998, SCHRAMM 1999, CEBRON 2003, RASSMUSEN et 

al. 2001, KING 2004), schopnost přizpůsobení se například prostředí zatíženému silným 

žírem prvoků (SCHINK 1998, LEBARON.2001). 

V této práci byly studovány kmeny izolované z přírody z různých sukcesních stádií 

rekultivace hnědouhelných výsypek na Sokolovsku, rozdělené na r a K-stratégy metodou 

počítání postupně se objevujících kolonií na plotnách. Takto definované stratégy jsme 

podrobili testování jejich vlastností v podmínkách optimálních (komplexní médium a 

teplota 28°C), v podmínkách nepříznivých (chudé médium a 15°C) a ve dvou typech 

podmínek přechodných. Změřili jsme jejich růstové rychlosti v klasických tekutých 

kulturách, zavedli a otestovali jsme metodu pro měření růstových rychlostí na pevném 

médiu, srovnali jsme rozdíly ve složení mastných kyselin kultur pěstovaných ve čtyřech 

různých podmínkách, zhodnotili jsme míru adaptace membránové fluidity těchto kmenů a

v neposlední řadě zde představíme nový fenomén, který by mohl být pro r a K-stratégy 

typický a metodu, jak jej kvantifikovat.  

 

Růstové  rychlosti kmenů v tekutých kulturách 

 

Jak již bylo zmíněno, je v dnešní době růstová rychlost dvou kmenů pěstovaných ve 

stejných podmínkách dostačující pro srovnání těchto dvou kmenů z hlediska r/K-strategií. 

U r-stratégů očekáváme vyšší růstové rychlosti v bohatém médiu a optimální teplotě než u 

K-stratégů. Snižování růstové rychlosti při pěstování ve zhoršených podmínkách by však u 

r-stratégů mělo být daleko výraznější než u K-stratégů.

Pracovali jsme s pěti kmeny reprezentujícími skupinu r-stratégů. V příznivých 

podmínkách (TSB, 28°C) se růstové rychlosti těchto kmenů pohybovaly v rozmezí 0,56-

0,95h-1. Při pěstování v nejméně příznivých podmínkách (R2A, 15°C) se růstové rychlosti 

pohybovaly v rozmezí 0,20-0,60h-1. Došlo  tedy k očekávanému snížení růstových 

rychlostí v nízké teplotě. Zajímavé ovšem byly výsledky získané pro kultivaci v nižší 

teplotě na dvou různých médiích: při pěstování v bohatém médiu a 15°C bylo dosahováno 

často nižších růstových rychlostí než při pěstování v nejméně příznivých podmínkách, tj. 

chudém médiu a 15°C. Markantní byl tento rozdíl zejména u P. teatrolens, ale také u         
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A. pascens. V případě A. pascens byl stejný jev pozorován i pro teplotu 28°C – kmen 

výrazně rychleji rostl ve 28°C  na chudém médiu než na bohatém. To však mohlo být 

způsobeno také vločkováním A. pascens v TSB a tedy umělým snížením měřením OD 

kultury. 

Dále jsme se zabývali čtyřmi kmeny zastupujícími K-stratégy. Růstové rychlosti    

K-stratégů se při pěstování v příznivých podmínkách (TSB, 28°C) pohybovaly v rozmezí 

0,39-0,81h-1, tedy v nižších hodnotách než v případě r-stratégů. Toto je výsledek, který 

není překvapivý. Při pěstování v nejméně příznivých podmínkách (R2A, 15°C) klesly 

růstové rychlosti K-stratégů na 0,18-0,57h-1. V těchto podmínkách však dosahují             

K-stratégové podobných růstových rychlostí, jako r-stratégové. Znamená to, že při

pěstování kmenů v nejpříznivějších a nejméně příznivých podmínkách dopláceli 

r-stratégové na sníženou teplotu a chudé médium daleko výraznějším snížením svých 

růstových rychlostí, zatímco  K-stratégové se s těmito podmínkami vyrovnali lépe a 

růstovou rychlost v těchto podmínkách a jejich růstové rychlosti byly sníženy méně.

Samozřejmě i v případě K-stratégů docházelo k určitým zajímavým výkyvům

v podmínkách kultivace za snížené teploty v bohatém médiu. Například kmeny 

D. radiodurans a C. michiganensis rostly v 15°C rychleji na chudém než na bohatém 

médiu.  

 

Růstové rychlosti na pevném médiu 

 

Růst bakterií v přirozeném prostředí je velice odlišný od klasického pěstování 

v dobře aerovaných tekutých kulurách v laboratoři. V přírodě nemají bakterie neomezeně

dostupné zdroje živin, nenacházejí se zpravidla v exponenciální fázi růstu a musejí se 

vyrovnávat s konkurencí a rychlými změnami podmínek. 

Abychom se alespoň trochu přiblížili přírodním podmínkám, rozhodli jsme se 

pěstovat bakterie na plotnách a určovat růstovou rychlost jako rychlost přirůstání průměrů

kolonií v čase (v milimetrech za hodinu) podle Salvesena (SALVESEN 1999). Podrobné 

informace o použité metodice lze nalézt v příslušných kapitolách a makro pro práci 

s programem ImageJ na přiloženém CD. 

Použití uvedené metody nám poskytlo velice zajímavé výsledky, které 

pravděpodobně více odpovídají poměrům skutečných růstových rychlostí mezi kmeny 

v přírodě než růstové rychlosti získané kultivací v tekutém médiu. Vzhledem k tomu, že 
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plotny byl kultivovány ve 28°C, je tu však  ještě další prostor k tomu přiblížit se přírodním 

podmínkám, a to kultivací  ploten v 15°C.  

V případě r-stratégů přirůstaly kolonie rychleji (cca 0,091-0,101 mm/h) než u        

K-stratégů (0,004-0,037 mm/h). U r-stratégů korelovaly tyto růstové rychlosti s výsledky 

získanými při kultivaci v tekuté kultuře, tedy poměrné rozdíly mezi kmeny byly podobné, 

ale u K-stratégů se výsledky výrazně lišily. Například kmen C. michiganensis, který 

v tekuté kultuře v příznivých podmínkách roste velmi rychle (0,6 h-1) rostl na plotně

nejpomaleji ze všech testovaných kmenů (0,004 mm/h). Růstové rychlosti (mm/h) 

zkoumaného kmene D. radiodurans (K-stratég) byly zase velice citlivé k hustotě výsevu, 

což byl faktor u r-stratégů v daném rozmezí hustot zanedbatelný (kapitola 4.1.4). U          

K-stratégů se tedy při pěstování na pevném médiu ukazují další závislosti – např. vliv 

blízkosti ostatních kolonií na rychlost přirůstání kolonie - které nám při měření růstových 

rychlostí v tekuté kultuře unikají. Do budoucna tedy plánujeme metodu měření růstové 

rychlosti na pevném médiu dále využívat a bude zapotřebí ji doplnit  také  pěstováním na  

chudém pevném médii a kultivací ve snížených teplotách. Toto srování nebylo v rámci této 

práce z časových důvodů rozpracováno. 

Omezení, které s sebou námi používaná metoda přináší, je lehké zkreslení přírůstků

kolonií v pozdějších fázích růstu kolonie, kdy se začíná u některých kmenů výrazně

uplatňovat růst do třetího rozměru – do výšky. Standardním způsobem fotografování shora 

nelze tento efekt zohlednit ve výpočtu rychlosti přirůstání. Pokud by však u vypouklých 

kolonií byl tento třetí rozměr brán v potaz, došlo by ke zvýšení výsledné průměrné 

rychlosti přirůstání těchto kmenů. Největší výpovědní hodnotu mají údaje o průměru 

kolonie za začátku měření (podle I. Salvesena je nárůst čistě lineární do průměru kolonie 

cca 0,2 mm). Námi získané nárůsty průměrů kolonií v čase však přesto vykazovaly 

víceméně lineární závislost ještě přibližně třicet hodin od objevení se mikrokolonií. To 

samozřejmě mohlo být způsobeno výběrem kmenů, protože kolonie zvolených kmenů

narůstaly spíše do tvaru „plochého koláče“ nežli polokoule.  

 

Chladové adaptace studovaných kmenů

V roce 1985 vyslovil Zaritsky předpoklad, že membrány rychle rostoucích 

bakteriálních kmenů jsou kvůli potřebnému rychlejšímu transportu živin z prostředí 

fluidnější (ZARITSKY 1985). Vyjdeme-li z konceptu r/K-strategie, měly by být fluidnější 

membrány zastoupeny, vzhledem jejich vyšším růstovým rychlostem, především u             



127 

r-stratégů. Předpokládalo by to univerzální měřítko membránové fluidity, kterým však 

anisotropie fluorescence není. Přesto jsme se pokusili o vzájemné srovnání kmenů.

Izolovali jsme tedy lipidy ze všech studovaných kmenů, vytvořili jsme z nich liposomy do 

kterých byla následně zabudována fluorescenční sonda DPH a změřili jsme anisotropii 

fluorescence této sondy. Nižší anisotropie odpovídá fluidnějšímu prostředí, ve kterém je 

sonda zabudována. Graf na Obr. 65 představuje výsledné závislosti anisotropií DPH 

studovaných zástupců r a K-strategie na teplotě (pěstováno ve 28°C v TSB). 
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Obr. 65  Závislost anisotropií fluorescence DPH na teplotě uvšech studovaných kmenů

pěstovaných při 28°C v TSB.  
Růžově a červeně r-stratégové, modře a zeleně K-stratégové.  

 

Z grafu je patrné, že měli r-stratégové při pěstování v TSB a 28°C skutečně

fluidnější membrány, což odpovídal našemu předpokladu. Vidíme ovšem dva kmeny, které 

se tomuto trendu vymykají. Výrazně rigidnější membránu než ostatní zkoumaní 

r-stratégové má Stenotrophomonas maltophilia. K-stratégové měli naopak rigidnějsí 

membrány, ale výrazně fluidnější membránu než ostatní K-stratégové měl Rhodococcus 

erythropolis. 



128 

Dále jsme změřili anisotropii DPH zabudované do liposomů z lipidů kultur všech 

kmenů pěstovaných vedvou médiích (TSB a R2A) a dvou teplotách (28°C a 15°C). 

Očekávali jsme, že při pěstování v chudém médiu budou r-stratégové znevýhodněni. 

Zatímco K-stratégové by tedy měli preferovat chudší médium, r-stratégům by mělo více 

vyhovovat médium komplexní. Na chudém médiu by tedy schopnost r-stratégů dobře

uzpůsobit tekutost membrány okolní teplotě měla být nižší. Tento předpoklad odpovídá i 

naměřeným výsledkům: výrazně více je snížena růstová rychlost r-stratégů při růstu 

v chudém médiu a 15°C  (pomalejší transport živin přes membránu)  než v případě

K-stratégů.

Vhodným ukazatelem pro toto porovnání je homeoviskózní efektivita – tedy míra 

chladové adaptace vzhledem k zachování membránové fluidity (viz kapitola 2.2.5.1). 

Přehled získaných HE je v Tab. 13. Očekávali jsme tedy, že homeoviskózní efektivita       

K-stratégů při porovnání kulur pěstovaných v chudém médiu bude vyšší než u r-stratégů

(sloupec R2A 28°C vs. R2A 15°C).  

 

strategie kmen TSB, 28°C vs 
15°C

R2A, 28°C vs 
15°C

P. stutzeri 96  -15*

P. teatrolens 100 0

S. maltophilia 146* 23

A. pascens 54 31

A. aurescens 100 31

D. radiodurans 74 7

R. erythropolis 12 8

C. michigensis 54 77

M. trichoethanolyticum NA 77

homeoviskózní efektivita (%)

r

K

Tab. 13 Přehled homeoviskózních efektivit všech studovaných kmenů pěstovaných  
v TSB i R2A. Tabulka ukazuje HE pro médium TSB a médium R2A (kap. 3.4).  
Hodnoty  146% a -15% (*) jsou nepravděpodobné a mohou být pravdepodobně způsobeny 
nedostatečnou kvalitou měřeného vzorku (stáří lipidů). Proto je potřeba tato měření 
v budoucnu opakovat.

Z tabulky vidíme, že hodnoty změřené homeoviskózní efektivity jsou velice různé. 

Dosahují zpravidla vyšších hodnot při pěstování kultur v komplexním médiu, ale mezi 

skupinami stratégů se zásadně neodlišují. Faktem tedy je, že podle námi získaných 
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výsledků je chladová adaptace z hlediska fluidity membrány vysoce individuální a různá 

na úrovni jednotlivých kmenů. Na typu strategie nezávisí. Pracovali jsme s kmeny: 

a) které nevykazovaly téměř žádnou chladovou adaptaci na úrovni změny 

membránové fluidity (R. erythropolis)

b) u kterých v chudém médiu neprobíhala na úrovni fluidity adaptace a navíc byly 

tyto naměřené anisotropie stejné, jako anisotropie chladově již adaptovaných kultur 

pěstovaných v bohatém médiu (D. radiodurans)

c) u kterých chladová adaptace v bohatém médiu proběhla na úrovni fluidity 

membrány naprosto stejně jako na R2A (A. pascens, C. michiganensis)

e) které při pěstování na chudém médiu žádnou chladovou adaptaci nevykazovaly 

(P.stutzerii, P. teatrolens, A. aurescens) , ale na bohatém ano 

d) jejichž membránové fluidity při pěstování na R2A se pohybovaly někde mezi 

chladově adaptovanou a chladově neadaptovanou membránovou fluiditou při

pěstování v bohatém médiu (S. maltophilia, M. trichothecenolyticum).  

 

Zajímavým zjištěním však zůstává, že až na chladovou adaptaci C. michigensis 

byla tato vždy nižší při pěstování kultur na R2A než v komplexním médiu. 

Vysoce individuální jsou samozřejmě i složení membrán a změny v zastoupení 

jednotlivých mastných kyselin v kulturách všech kmenů pěstovaných v různých 

podmínkách (konkrétní změny v zastoupení lze nalézt v oddělení Výsledky v příslušných 

kapitolách). 

Stejně jako v případě růstových rychlostí i v případě izolací mastných kyselin a 

jejich následného zpracování neodpovídá používání kultur pěstovaných v tekutém médiu 

ani zdaleka situaci v přírodě. Je to však jediný možný striktní přístup k dané  problematice, 

protože jiný přístup by již představoval nedefinovatelnou směs fyziologií a adaptací. 

Anisotropie DPH a identifikace mastných kyselin pomocí FAME jsou používána jako 

měřítko pro určení fluidity resp. složení membrán mnoha laboratořemi na světě (např.

SAITO a McELHANEY 1977, SAITO et al. 1977, SAITO et al. 1978, HASEGAWA et al. 

1980, WILKINS 1982, SVOBODOVÁ et al. 1988, KRISTUFEK 2005). V této práci však 

byly poprvé dány do souvislosti obě tyto metody  společně s výpočtem homeoviskózní 

efektivity Očekávali jsme korelaci mezi výsledky FAME a naměřenou anisotropií. 

Například v případě C. michiganensis byly rozdíly v poměrném zastoupení mastných 

kyselin mezi médii minimální a stejně tak i rozdíly v hodnotách anisotropie mezi oběma 

médii byly minimální. V případě A. pascens jsme sledovali menší rozdíly v poměrném 
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zastoupení mastných kyselin ve dvou teplotách na chudém médiu než na médiu TSB a také 

anisotropie na tomto (R2A) médiu byly velmi podobné. Fluidnější membrány A. pascens 

při pěstování v 15°C také odpovídají zvýšení zastoupení skupiny nenasycených mastných 

kyselin. Příklad P. teatrolens zase ukazuje, že zavádění i malého množství nenasycených 

kratších mastných kyselin (C16:1) má na membránu značný vliv. Při kultivaci v TSB a 15°C 

totiž byla membrána výrazně fluidnější, což bylo způsobeno zvýšením zastoupení C16:1 

mastných kyselin. Větvené mastné kyseliny u tohoto kmene nehrají v chladové adaptaci 

výraznější roli. Stejně je tomu u P. stutzeri, kde ovšem značnou roli v chladové adaptaci na 

TSB médiu hraje také navýšení podílu kyseliny C18:1,a při pěstování na R2A je na zvýšení 

zastoupení této kyseliny chladová adaptace postavena. Situace u D. radiodurans však byla 

zcela odlišná. Při pěstování kulur v 15°C a ve 28°C v obou médiích a při 15°C v chudém 

médiu docházelo k poklesu zastoupení nenasycených mastných kyselin, přesto byly 

výsledné anisotropie z liposomů z kultur pěstovaných v těchto podmínkách vižší, než při

kultivaci v podmínkách 28°C a TSB. Až na výjimku D. radiodurans tedy můžeme 

konstatovat, že naměřené anisotropie ve většině případů korelují s výsledky FAME, a to 

především při porovnávání těchto výsledků v rámci jednoho kmene pěstovaného v různých 

podmínkách. 

 Očekávali jsme také vyšší schopnost adaptace K-stratégů v chudém prostředí        

(v závislosti na datech získaných měřením růstových rychlostí), která se nepotvrdila a jak 

již bylo zmíněno výše, je vysoce kmenově specifická.  

 

Vzájemné ovlivňování kolonií na plotnách  

 

Při zavádění metody měření růstových rychlostí na plotnách jsme zaznamenali 

zajímavý jev. Získané rychlosti přirůstání průměrů některých kolonií se výrazně lišily 

v závislosti na tom, jakým způsobem byly plotny vyhodnocovány (kap. 3.7.2). Pokud jsme 

vyhodnocovali plotny statistickým přístupem – tzn. byly vyhodnoceny všechny kolonie na 

misce najednou a získána průměrná hodnota - používali jsme menší ředění, než při

vyhodnocování jednotlivých kolonií, kde bylo třeba získat pouze cca 30 kolonií na plotnu. 

V případě pozorování některých kmenů (zde diskutujeme D. radiodurans) však kolonie 

vykazovaly velmi rozdílné hování v závislosti na tom, jaké bylo použito ředění. U něterých 

kmenů toto nehrálo roli.  

Napadlo nás, že by odlišné chování mohlo být typické pro r/K-stratégy a rozhodli 

jsme se tento předpoklad blíže prozkoumat. Vyvinuli jsme tedy metodu k vyhodnocování 
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vlivu blízkosti okolních kolonií na rychlost přirůstání každé kolonie. Metoda je detailně

popsána v Materiálu a metodách, program pro vyhodnocení lze po dohodě sdílet, přehled 

výsledků lze potom nalézt v kapitole 4.1.4.  

Využitím tohoto typu vyhodnocení jsme získali velmi přesvědčivé výsledky: 

některým kmenům záleží na tom, zda se v jejich blízkosti objevují jiné kolonie a pokud 

ano, přizpůsobují jim svoji rychlost přirůstání. Kolonie D. radiodurans (K-stratég) u 

kterých jsme poprvé zaznamenali toto specifické chování, rostly výrazně pomaleji, pokud 

se v jejich blízkosti vyskytovaly jiné kolonie. Pozorovali jsme tedy negativní růst blízkosti 

sousední kolonie na růst. Tento kmen dokonce po určitém přiblížení se ke svým sousedům

zcela přestal přirůstat. Jiným příkladem je kmen R. erythropolis (K-stratég): distribuce 

velikostí kolonií vzhledem k blízkosti jejich sousedů byla naprosto náhodná. Kolonie        

R. erythropolis tedy nevykazovaly žádný vliv blízkosti sousedů na růst kolonie. Naopak 

například kolonie některých r-stratégů (zde podrobněji předvedeny výsledky pro 

A. aurescens) přirůstají rychleji, pokud je v jejich blízkosti další kolonie: vykazují tedy 

pozitivní vliv blízkosti sousední kolonie na růst. Nespornou výhodou této metody je 

skutečnost, že trend lze z dobře připravené plotny určit po získání jediného snímku. Jedná 

se tedy o metodu velice rychlou a snadno použitelnou.  

Je možné, že právě vzájemné ovlivňování kolonií na plotně by mohlo být rozdílné 

z hlediska skupin r a K-stratégů, kdy by r-stratégové mohli vykazovat pozitivní či žádný 

vliv blízkosti souseda na růst a K-stratégové negativní vliv. To souvisí s mírou 

natěsnanosti v prostředí (ANDREWS 1991, FRANZ et al. 2008) a sukcesí: s větším 

podílem K-stratégů dochází naplněním nosné kapacity prostředí k utlumování mikrobiální 

aktivity. Otázkou samozřejmě zůstává, do jaké míry je tento jev ovlivněn metabolity 

uvolňovanými K-stratégy do média a je to oblast, která se nabízí k dalšímu studiu. Ovšem 

podíváme-li se do historie mikrobiální ekologie, objevovaly se názory (LUCKINBILL 

1978, KOCH 1981), že K-stratégové často vylučují do prostředí sekundární metabolity 

(např. antibiotika) jako nástroje ekologického boje o prostor a jedná se tedy o kompetiční

výhodu, která je pro mnoho K-stratégů typická. Tyto představy však byly v průběhu let 

opuštěna, protože koncentrace těchto látek vypouštěných K-stratégy do prostředí byly 

příliš nízké, aby měly zásadní roli v redukci přítomnosti okolních mikroorganismů.

Zůstává tedy otevřena otázka, co by mohlo být důvodem výše popsaného chování 

bakteriálních K-stratégů, jaký typ signálních molekul je v této regulaci používán a nakolik 

je jev pro K-stratégy skutečně charakteristický. Odpověď na tyto otázky se stává 

předmětem našeho dalšího studia. 
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6 SOUHRN 

V této práci byly sledovány fyziologické rozdíly mezi r a K-stratégy u bakterií. 

Bylo vybráno devět kmenů, zástupců r-stratégů (Stenotrophomonas maltophilia, 

Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas teatrolens, Arthrobacter pascens a Arthrobacter 

aurescens) a K-stratégů (Deinococcus radiodurans, Rhodococcus erythropolis, 

Clavibacter michiganensis a Microbacterium trichothencenolyticum).  Bakterie byly 

pěstovány ve dvou typech kultivačních médií (komplexní TSB a ochuzené R2A) a dvou 

teplotách (optimální teplota 28°C a snížená teplota 15°C) a byly porovnávány na úrovni: 

 

1. Růstových rychlostí v tekuté kultuře

2. Růstových rychlostí na pevném médiu 

3. Membránových adaptací k typu média a chladu pomocí identifikace 

mastných kyselin a měření membránové fluidity v lipozomech izolovaných 

lipidů

4. Vzájemného ovlivňování kolonií při růstu na pevném médiu 

 

ad 1) Bylo zjištěno, že průměrná růstová rychlost r-stratégů je v komplexním médiu a 

optimální růstové teplotě vyšší než u K-stratégů. Zároveň však dochází k výraznějšímu 

prodloužení generační doby u r-stratégů (2-3x), pokud jsou kultivováni ve snížené teplotě

než u K-stratégů (1-2x). Překvapivě nejhoršími podmínkami jsou pro r-stratégy kombinace 

komplexního média a nízké teploty.  

 

ad 2) Otestovali jsme metodu měření růstové rychlosti jakožto rychlosti zvětšování se 

průměru kolonie pěstované na plotně. Podle očekávání přirůstají kolonie r-stratégů výrazně

rychleji (minimálně 2x) než kolonie K-stratégů. Používaná fotografická metoda byla 

vylepšena natolik, že jsme byli schopni vyhodnocovat i nejmenší a velice pomalu 

přirůstající kolonie (C. michiganensis). Pěstování kmenů na pevném médiu je bližší situaci 

v přírodě a K-strategie některých kmenů se projeví až při tomto měření (C. michiganensis). 

 

ad 3) Odpovědi bakterií ke kultivacím za různých podmínek jsou na úrovni membránových 

adaptací  vysoce kmenově specifické, a to jak z hlediska změn ve složení mastných 
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kyselin, tak ve fluiditě membrány a výsledné homeoviskózní adaptaci. Tuto charakteristiku 

tedy zatím nelze nazývat vlastností specifickou pro r/K-stratégy.  Jediné, co se nám 

podařilo prokázat, je platnost tvrzení Zaritskeho (1985), že membrány rychle rostoucích 

bakterií bývají fluidnější.  

 

ad 4) Vyvinuli jsme novou metodu pro vyhodnocení vlivu blízkosti okolních kolonií na 

velikost sledované kolonie. Byly hodnoceny kolonie kmenů D. radiodurans, 

R. erythropolis a A. aurescens. Růst kolonií D. radiodurans (typický K-stratég) vykazoval 

negativní vliv blízkosti okolních kolonií na rychlost přirůstání kolonie. To může být spjato 

s charakteristikami pro K-stratégy typické, mezi které byl v minulosti počítán například boj 

o prostor produkcí sekundárních metabolitů. Kolonie kmene A. aurescens (typický             

r-stratég) zase vykazovaly pozitivní vliv blízkosti sousední kolonie na rychlost přirůstání 

sledované kolonie.  Pro r-stratégy je však typické, že často narůstají do vysokých hustot a 

v prostředí převládá jen několik málo kmenů. Životní strategie r-stratégů je tedy založena 

na tom, že přerůstají kolonie/kmeny žijící v prostředí. Popisu této charakteristiky, která 

pravděpodobně odlišuje bakteriální r-stratégy od K-stratégů, bude v další práci věnována 

velká pozornost. 
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