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Summary
Bacterial bodies (colonies) can develop complex patterns of color and structure. These patterns
may arise as a result of both colony-autonomous processes (self-patterning) and environmental
influences, including those generated by neighbor bodies. We have studied the interplay of
intra-colony signaling (self-patterning) and inter-colony influences in related clones of Serratia
rubidaea on rich media.
We show that the mutual influencing of colonies, present in a common morphospace, is
communicated by at least two putative signals. A model accounting for some aspects of colony
morphogenesis and inter-colony interactions is proposed.
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Úvod
Bakterie byly v laboratorních podmínkách dlouho zkoumány primárně jako suspenzní kultury,
většinou s dobře zajištěným promícháváním, umožňujícím neustálou homogenizaci suspenze.
Kvůli tomuto způsobu studia a kultivace ale nebylo možné zaměřit pozornost na přirozený stav
existence prokaryotních buněk. Tímto přirozeným stavem je přisedlý růst na povrchu, resp. na
rozhraní fází ve formě biofilmů. V takovém stavu, na rozdíl od homogenní suspenze, hrají
velkou roli buněčné kontakty buňka-buňka, drobné gradienty látek, tvorba mezibuněčné hmoty
a nejrůznější způsoby komunikace. To vše bylo dříve z principu nepozorovatelné.
Fenomén organizace mikroorganismů do komplexních útvarů (kolonie, biofilmy) a obecně
jejich projevy sociálního chování byly dlouho přehlíženy, což dobře ilustruje úvod ke kapitole o
mikrobiálních koloniích v učebnici z 80tých let:
„Zatím co růst bakteriální populace v homogenní tekuté kultuře je prostudován a znám více než
důkladně, růst a množení bakteriální populace za ostatních podmínek je téměř mimo zájem
mikrobiologů. Proto je o něm známo jen docela málo.
Růstu a množení bakteriální populace ve formě kolonie na pevné (agarové) živné půdě bylo
věnováno jen několik ojedinělých studií a navíc s výsledky rozpornými. To zřejmě není
způsobeno ani osobním přístupem autorů, ani tím, že počet měření není dostatečný pro
přesvědčivé zobecnění. Spíše to odráží objektivní zkušenost pramenící z nedostatečné znalosti
biologických i chemických procesů v bakteriální kolonii probíhajících.“ (Kaprálek, 1985)
Kolonie byly považovány za pasivní výsledek růstových procesů, za pouhé nakupení bakteriální
biomasy, jejíž funkce spočívá nanejvýš v indikaci výskytu daného mikroorganismu. Situace se
začala pozvolna měnit v posledních desetiletích dvacátého století, a to díky nově vznikajícímu
oboru

mikrobiální

ekologie.

Teprve

s rozvojem

tohoto

oboru

biologie

dochází

k plnohodnotnému přístupu ke studiu mikroorganismů. Zvláště důležitým se pro základní i
aplikovaný výzkum stalo studium biofilmů, které ilustrují schopnost bakterií tvořit mezidruhová
společenství a jejich schopnost adaptivního chování.
Nyní už bezpečně víme, že možností bakteriálních buněk není jen neustálé množení bez ohledu
na osud konkrétních buněk. Dnes začínáme poznávat, že i bakterie jsou schopné kooperativního
chování. Protože jejich přirozeným výskytem v přírodě jsou daleko spíše povlaky a biofilmy než
homogenní suspenze, navíc jednodruhové jako v laboratoři, je zřejmé, že problematika
výzkumu bakteriálních útvarů jako jsou kolonie a biofilmy je pro důkladné porozumění
prokaryotním organismům velmi důležitá. Aby bakterie byly schopné tak složitého chování,
musí mít velmi dobře vyvinuté způsoby komunikace. Komunikace v rámci prokaryot je
v současnosti velmi studovaným tématem. Cílem této práce je přispět k tomuto výzkumu a na
modelovém organismu Serratia sp. se zaměřit na bakteriální komunikaci novým, originálním
pohledem.
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1. Literární přehled
1.1. Bakteriální komunikace
Komunikace mezi jednotlivými bakteriálními buňkami je základním předpokladem k tomu, aby
mohly fungovat ve složitých vzájemných vztazích v koloniích a biofilmech. Často jde totiž o
konsorcia, skládající se z obrovského množství druhů. Všechny bakterie v biofilmu tak musí
nějakým způsobem komunikovat a udržovat zpětnou vazbu. Tato komunikace probíhá jednak na
úrovni mezibuněčné, tj. mezi jednotlivými buňkami ve společenstvu, jednak na úrovni
mezikoloniální, tj. i mezi jednotlivými koloniemi či plaky. Mezibuněčná komunikace
v bakteriálních tělech je založena jednak na přenosu specifických chemických signálů včetně
nukleových kyselin, ale i na přímém kontaktu mezi buňkami a poskytuje každé buňce
příslušného útvaru informaci o její prostorové a funkční orientaci vzhledem k celku (Neubauer,
2002). Díky této mnohaúrovňové komunikaci jsou bakterie schopny vytvářet velmi
strukturované mnohobuněčné útvary (Shapiro, 1998).

1.1.1. Quorum sensing
Prvním druhem komunikace, v poslední době nejvíce sledovaným, je „quorum sensing“. Zatím
je popsán převážně u suspenzních kultur, takže jeho aplikace na formování přisedlého
bakteriálního těla nejsou zatím dostatečně probádané. Princip quorum sensing spočívá v
zjišťování aktuální hustoty populace. To se děje tak, že každá bakterie uvolňuje do prostředí
specifickou látku, která se v prostředí hromadí. Po dosažení prahové koncentrace (dosažení
dostatečně velkého quora) začne mít vliv na chování bakterií, např. na expresi určitých genů.
Quorum sensing ovlivňuje děje, které mají význam jen při větších hustotách bakterií, jako je
např. bioluminescence, tvorba „rojů“ (swarming), syntéza antibiotik, produkce virulentních
determinantů u patogenních bakterií a formování biofilmů (Rice et al. 2005).
Signalizační systém quorum sensing se ukazuje jako univerzální systém napříč různými
bakteriálními taxony (Miller et al. 2005). Doposud byly popsány tři základní systémy quorum
sensing (Bassler 2002).
1.1.1.1. Quorum sensing zprostředkované AI-1
Původcem signálu je enzym LuxI, produkující acylhomoserin lakton, označovaný jako
autoinduktor 1 (AI-1), který je uvolňován z buňky a hromadí se v okolním prostředí. Jde o malé
molekuly, schopné procházet buněčnou membránou. Díky tomu určuje jejich koncentrace v
prostředí celkovou hustotu bakterií. AHL (autoinduktor1- AI-1) jsou syntetizované proteinem
LuxI a jejich receptorem je LuxR protein, který vytvoří s AHL komplex regulující expresi

6

určitých genů. Signalizace pomocí AHL je relativně specifický systém, kdy bakterie reagují jen
na své vlastní autoinduktory. Analogy tohoto systému byly detekovány i u jiných druhů. Bylo
popsáno přes 50 gram-negativních bakterií produkujících různá AHL, lišících se pouze
v acylované části řetězce.

Obr. 1.1: Schéma fungování quorum sensing zprostředkovaný signálem AI-1. Převzato z
Bassler (2002).
1.1.1.2. Quorum sensing zprostředkované krátkým peptidem
Autoinduktor je krátký, obvykle modifikovaný peptid (např. subtilin u B. subtilis). Ten je
aktivně exportován z buňky v ještě nematurovaném stavu, k jeho maturaci dochází až ve
vnějším prostředí. Tento oligopeptid interaguje s externí doménou membránových receptorů
(protein histidinkináz) a je zpracován pomocí dvousložkového systému. Přenos signálu probíhá
fosforylační kaskádou a vrcholí aktivací DNA-vazebného proteinu, který reguluje transkripci
cílového genu.

Obr. 1.2: 5B Schéma stavby subtilinu, krátkého signálního peptidu u Bacillus subtilis. Převzato
z Kleerebezem et al. (2003)
1.1.1.3. Quorum sensing zprostředkované AI-2
Tento druh quorum-sensing byl poprvé sledován jako spouštěč bioluminescence u V. harveyi.
Vibrio harveyi produkuje dva autoinduktory nazvané HAI-1 a AI-2. HAI-1 je typický AHL
vytvářený gram-negativními bakteriemi, ačkoli jeho syntéza není závislá na enzymech typu
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LuxI. Autoinduktor AI-2 je furanosyl boratediester a je syntetizován enzymem luxS. HAI-1 a
AI-2 signalizační přenos funguje jako u gram-pozitivních bakterií, fosforylační kaskádou. AI-2
se ukazuje být univerzální signální molekulou mezi bakteriemi. Analog genu luxS byl nalezen u
asi třiceti gram-pozitivních i gram-negativních druhů bakterií a AI-2 se tak jeví jako univerzální
bakteriální komunikační prostředek (Chen et al, 2002).

Obr. 1.3: Schéma aktivace světelné emise u Vibrio harveyi spoluprací dvou signálních feromonů
AI-1 a AI-2 vnímaných pomocí receptorů LuxQ a LuxN. Převzato z Bassler (2002).

1.1.2. Quorum quenching
Takto byla popsána situace, kdy je hladina AHL v prostředí cíleně redukována jiným
mikroorganismem. U Bacillus subtilis byla detekována enzymatická inaktivace AI-1 jiných
bakterií. Jako zodpovědný byl identifikován gen aiiA produkující protein AiiA, štěpící AHL.
Exprese genu aiiA v transformovaných buňkách Erwinia carotovora významně redukovala
hladinu AI-1 emitovaného z buněk. Protein AiiA tak nepřímo snižuje hladinu extracellulárních
enzymů štěpících proteiny, které jsou pod kontrolou AI-1 (Dong et al. 2000).

1.1.3 Diffusion sensing
Pro quorum sensing byl navržen jiný model který vykládá quorum-sensing ne jako
mezibuněčnou signalizaci, ale jako měření difuze v okolí jedinou bakterií. Quorum sensing
vypadá jako komunikace vysíláním a vnímáním autoinduktorové molekuly, jejíž primární
funkcí se zdá být měření hustoty populace. Alternativou je přímá funkce autoinduktorové
molekuly pro měření difuze v okolí bakterie. Takové „diffusin sensing“ má pro jedinou bakterii
přímou výhodu – bakterií ví, jak moc se vyplácí sekretovat např. degradativní enzymy,
siderofory a jiné, a minimalizovat tak jejich ztráty (Redfield, 2002).
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Obr. 1.4: Autoinduktor jako signál pro diffusion sensing. Jediná bakterie tak může vnímat, jaké
sou podmínky pro sekreci extracelulárních látek, zda oddifundují a ona z nich nebude mít žádný
užitek (A), nebo je difuze v okolí příznivá pro sekreci (B). Podle Redfield (2002).

1.1.4. Další popsané druhy komunikace
Quorum sensing není jediným druhem komunikace, známé případy komunikace mezi
bakteriemi představují podle Williamse pouze špičku ledovce, jen jakési všeobecné
„vyvolávání“. Jednotlivé bakterie v biofilmech i koloniích mohou patrně komunikovat na
mnohem jemnějších úrovních (Williams, 2007).

1.1.4.1. Komunikace pomocí zvuku
Bacillus carboniphilus nedokáže růst na agarové plotně s vysokou koncentrací KCl a při vysoké
teplotě (44° C) bez přídavku aktivního uhlí nebo jemných krystalků grafitu.
V těchto podmínkách vysoké koncentrace KCl a v teplotě 44° C byl na dělené misce
s přepážkou uprostřed, rozdělující agar na dvě části, pěstována kultura B. carboniphilus. Na
jednu z těchto částí byl aplikován uhlík ve formě jemných krystalků grafitu.
Když byl Bacillus carboniphilus vyset jen na část misky s uhlíkem, byl pozorován růst kolonií.
Po vysetí na část misky bez uhlíku nebyl pozorován žádný růst. Pokud byla ale kultura vyseta
na obě části misky, růst kolonií byl pozorován jak na části s uhlíkem, tak na části bez uhlíku. Na
základě těchto pozorování (Matsuhashi et al., 1995) předpokládají, že populace rostoucí na části

s uhlíkem emituje signál podporující růst a umožňuje tak růst populaci na sousední misce (Obr.
1.5) Místo Bacillus carboniphilus byly použity jako signální populace i bakterie jiných druhů
(B. subtilis, E. coli a M. luteus) a tyto druhy vykazovaly dokonce vyšší efekt growth-promoting
signálu. (Matsuhashi et al., 1995).
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Obr. 1.5: Signalizace prostřednictvím plynné fáze u B. carbonophilus. Detaily viz text. Převzato
z Matsuhashi et al. (1995).
I přes značné úsilí nebyl nalezen chemický signál, který by byl zodpovědný za toto umožnění
růstu recipientní populace rostoucí bez uhlíku. Naopak byly pozorovány účinky signálu i mezi
miskami umístěnými nad sebou. Pro vyloučení přesunu plynné molekuly nebo světelné
signalizace z jedné misky do druhé byla mezi misky položené nad sebou umístěna kruhová
železná destička o průměru 30 cm. Zároveň byla zajištěna progresivní výměnu vzduchu v boxu,
ve kterém byly misky (Matsuhashi et al., 1996). I za těchto podmínek, které silně omezovaly
předpokládanou komunikaci, však byl pozorován růst kolonií za nepermisivních podmínek, indukovaný
signalizující populaci.

Tyto výsledky naznačily, že by mohlo jít o zvukový signál. K misce, na které rostly kolonie B.
subtilis, byl připojen ultracitlivý mikrofon. Při skenování frekvenci mezi 1 a 50 kHz a odečtení
pozadí byly naměřeny široká rozpětí stimulujících zvukových frekvencí s maximy 8.5, 19, 29, a
37 kHz. (Obr. 1.5)
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Obr. 1.6: Frekvenční rozložení zvukových signálů ovlivňujících růst B. carbonophilus. Převzato
z Matsuhashi et al. (1998).
V dalších pokusech byla recipientní populace vyseta na nepermisivní podmínky (44° C, KCl) a
miska byla umístěna na reproduktor, vysílající různé frekvence. Signální účinnost těchto
frekvencí byla sledována počítáním kolonií, které se za takovýchto podmínek na misce
vyskytly. Nejvíce kolonií se objevilo, když byly vystaveny frekvencím mezi 6–10, 18–22, a 28–
38 kHz sinusového signálu. Při porovnání frekvencí získaných měřením „zpěvu“ nárůstu B.
subtilis a frekvence s největším počtem naměřených recipientních kolonií byla pozorována
shoda (srv. obr 1.6 a 1.7). Jejich shoda jen potvrdila Matsuhashiho hypotézu.

Obr. 1.7: Ovlivnění růstu kolonií B. carbonophilus zvukovými kmitočty.. Převzato z Matsuhashi
et al. (1998).
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1.1.4.2. Dienesův jev
Proteus mirabilis vytváří při pěstování na pevných mediích roje, (swarms). Pokud dojde k
přiblížení dvou rojů různých kmenů Proteus mirabilis, vytvoří viditelnou demarkační linii,
zatímco dva stejné kmeny bez problému splynou. Tento fenomén popsal v roce 1946 Dienes, a
dodnes je tento jev využíván v epidemiologické diagnostice na určení různých druhů Protei.
Pozorovaná linie inhibovaného růstu je výsledkem produkce a recepce různých druhů proticinů.
Pokud je produkce a recepce shodného typu proticinu přenesena z Proteus mirabilis do Proteus
vulgaris, tyto druhy mezi sebou přestanou vytvářet demarkační linii.
V jediné studii bylo nalezeno až 81 různých druhů proticinů (Senior&Larsson, 1983) Tento jev
není unikátní jen pro rod Proteus, podobné jevy byly pozorovány i u Pseudomonas (Munson et
al., 2002).
Na konci rojů zastavených vytvářením Dienesovy linie jsou pozorované tvarově odlišné buňky
od buněk na konci běžných swarmů. Také jsou v nich detekovatelné vysoké koncentrace
extracelulárních DNáz, což svědčí o lyzovaných buňkách. Pokud je mezi dva roje různých
druhů umístěna na kolmo k agaru membrána, propustná jen pro malé sloučeniny, není
pozorované dodržení Dienesovy linie a oba swarmy dorostou až k překážce (Obr. 1.8).
K vytvoření této linie je zapotřebí živých buněk – pokud je jeden nepříbuzný swarm usmrcen,
druhý jej přeroste (Budding et al., 2009).

Obr. 1.8.: Dienesův jev vyžaduje kontinuitu podkladu: přepážka v agaru mu zabrání. A)
uspořádání pokusu s přepážkou a vysázenými klony; B) Zatímco klony lt1 a lt2 v levé polovině
vytvoří zřetelnou Dienesovu linii, v případě přepážky přítomnost souseda necítí a dorůstají až
k ní. Podle Budding et al. (2009).
1.1.4.3. Zápas na život a na smrt ( deadly copetition, Be'er et al., 2009)
Podobně se k sobě chovají i kolonie Peanibacillus dendrificans. Do určité vzdálenosti od sebe
byly na misku inokulovány dvě kolonie pocházející ze stejného zdroje. V oblasti postavené proti
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sousední kolonii se v určité době a v určité vzdálenosti nejprve růst kolonií zpomalí a potom se
zastaví zcela, zanechávaje patrnou mezeru mezi koloniemi (viz obr. 1.9). Pokud je mezi takto
rostoucí kolonie umístěna skleněná přepážka, kolonie dorostou až ke skleněné přepážce až do ní
narazí. Pokud však je v agaru díra, signál se od kraje „odráží“ a má podobný vliv, jako sousední
kolonie. To, že se signál nezrcadlí od skleněné přepážky, může znamenat, že se signální
molekula na sklo váže, nebo je na něm degradována. Stejný typ ovlivnění lze pozorovat i po
použití extraktu z agaru vyňatého z regionu mezi dvěma koloniemi. Předpokládají tudíž, že
takové ovlivnění jim působí zvýšená koncentrace signální/inhibiční molekuly.
Pomocí modelu bylo ukázáno, že signál z jediné kolonie nemusí způsobit inhibici vlastní
kolonie – až hladina signálu zkombinovaná z dvou kolonií, nebo signálu odraženého od mezery
má za následek zpuštění inhibiční reakce (Be'er et al. 2009).

Obr. 1.9.: Vzájemné ovlivňování kolonií Peanibacillus dendrificans (podle Be'er et al. 2009).
A) dvě kolonie na společně sdílené půdě; B) konce větví v a) standardním regionu, b)
ovlivněném regionu; C) přepážka v agaru ruší signalizaci; D) přerušení agaru signalizaci
nebrání.
1.1.4.4. Vzduchem šiřitelná signalizace
Další druh signalizace, tentokrát pomocí vzduchem šiřitelné molekuly pozoroval Heal a Parson
(Heal&Parson, 2002) Byl popsán kmen E.coli, na ampicilinové půdě nebyl schopen růstu, ale
v případě, že dostával „growth-promoting signal“ vyrostlo (oproti kontrole bez ampicilinu) 10-
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40 % kolonií. Zdrojem signálu byl ampicilin-rezistentní kmen E. coli, rostoucí na půlené misce
za přepážkou. Z toho vyplývá, že tento signál je přenositelný vzduchem.
Takováto signalizace je částečně druhově závislá. Silnější signalizaci lze pozorovat mezi
příbuznými klony. Síla signálu byla také závislá na fázi signalizující populace – při nejsilnější
signalizaci (stac. fáze) bylo zjištěno, že v signálních buňkách jsou vysoké hladiny sigma S38
(charakteristický pro stacionární fázi vyvolané stresem). Bylo testováno, zda se jedná o
signalizaci pomocí quorum-sensing systému AI-2. Pokusy s mutanty v genu luxS ale
neprokázaly zapojení quorum-sensing systému v pozorované signalizaci (obr. 1.10).
Heal&Parson (2002) předpokládají na této signalizaci účast indolu, to bylo ale posléze
vyvráceno podobnými pokusy s přenosem growth-promoting signálu pro růst na tetracyklinu,
kde byla u signalizující populace s vyloučena produkce indolu (Lu, 2004).

Obr. 1.10: Stimulace kolonií přes přepážku není v režii systému LuxS: A) Kontrola; B) LuxS-;
C) luxS+. Převzato z Heal&Parson (2002).
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1.2. Diferenciace
1.2.1. Diferenciace je zásadním krokem ke kooperaci v rámci kolonie.
Proces diferenciace je úzce spojen s mnohobuněčným tělem tj. prostorem, kde má diferenciace
význam, kde jde uplatnit dělbu práce jednotlivců ve prospěch celku. Že kolonie není vždy jen
uniformní a homogenní nakupení bakterií jednotně dělajících to samé, je známo už dlouho
(např. Neubauer, 2002; Shapiro, 1997). Shapiro s pomocí exprese vloženého genu Xgal modře
se barvící části kolonií E. coli pozoroval na barvících se koloniích ostře vymezené modré
prstence ukazujících rozdílnou aktivitu beta-galaktozidázy (obr. 1.11).

Obr. 1.11: Příklad kolonie obarvené Xgal. Kolonie v horní části byla přidána až po čase, ale
vykazuje synchronní fázi barvení se starší kolonií. Vpravo dole je vějířovitý útvar, pocházející z
jedné mutované buňky. (http://shapiro.bsd.uchicago.edu/)
Buňky v těchto prstencích nemohou pocházet z jediné buňky nesoucí mutaci indikující změnu
biochemické aktivity. Jsou důkazem biochemické diferenciace v rámci bakteriální kolonie.
Diferenciace buněk tvořící modré kruhy není regulována samotným množstvím buněk (Shapiro
1984; Shapiro, 1997). Struktura kolonie je patrná nejen vizualizací pomocí Xgal, ale i pomocí
reflexní světelné mikroskopie nebo SEM (skenovaní elektronové mikroskopie) (Shapiro, 1985).
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Další důkaz o buněčné diferenciaci přináší studium kmene Pseudomonas putida, které i při
pozorování na makroskopické úrovni dává mnoho důkazů o tom, že kolonie jsou složené z
různých typů buněk. Často jsou pozorovány kolonie složené z diferencovaných buněk, které po
purifikaci a vysetí dají vznik rozdílným koloniím, kdežto ze směsi vznikají znovu kolonie
původní (Shapiro, 1985).
Dalším příkladem je sporulace u některých druhů bakterií. Bacillus subtilis vystavený stresu
reaguje dvěma způsoby. První možností je sporulace. Ta je regulována za pomoci více než 500
genů a spustí se během asi 10 hodin. Sporulace končí lyzí mateřské buňky a utvoření dormantní
dceřiné buňky – spory, která dokáže odolat různému nebezpečí ve formě např. tepla, radiace,
jedů, ale nějaký čas ji potom trvá, než se dostane zpět do vegetativního stavu a může se začít
znovu množit.
Alternativou pro bakterie vystavené stresu je přechod do tzv. stavu kompetence. V tomto stavu
se membrána bakterie stane propustnou pro extracelulární DNA z lyzovaných buněk. Tento
materiál může být použit k opravě vlastní DNA a čas od času i k nové genetické informaci
umožňující odolávat zakoušenému stresu. Kompetence není permanentním stavem buňky, po
několika hodinách (cca 20) se vrátí zpátky k vegetativnímu stavu, a pokud stres přetrvává a ona
nebyla schopna získat efektní řešení, vrátí se k možnosti sporulace. Kompetence může bakterii
dovolit přežít, i když se prostředí nezmění a vrátit se do plnohodnotného života jakmile se
podmínky vrátí do normálu, aniž by musela tvořit spory.
Výhodou tohoto nastavení buňky je možnost rychlého návratu do vegetativního stavu poté, co
stres odezní. Nevýhodou je riziko zániku, pokud stres trvá příliš dlouho.
Pro buňku je tím výhodnější vstoupit do stavu kompetence, čím více okolních buněk se
rozhodne pro sporulaci a lyzi mateřské buňky. Naopak, pokud většina sousedů vstupuje do
kompetence, je výhodnější pro buňku sporulovat. V pozorovaném kmenu B. subtilis 168 se pod
stresujícími podmínkami rozhodlo sporulovat asi 60 % bakterií a 10% se nacházelo ve stavu
kompetence.

1.2.2. Adaptace na dané podmínky
Další možností diferenciace je adaptace na dané podmínky, to ne cestou přirozeného výběru –
čekáním na vhodnou mutaci, ale spíše rozvzpomínáním se na vhodnou vlastnost v daných
podmínkách. Bakterie P. aeruginosa, pěstované v biofilmu opakovaně dávaly vznik
rozrůzněnému potomstvu. Diferenciace se projevovala na mnoha úrovních: ve tvaru kolonií a
biofilmů, v povrchové motilitě, zbarvení, produkci exopolysacharidů, nebo živinových
požadavcích. Pokud byl ale P. aeruginosa pěstován v suspenzní kultuře, byla pozorována jen
malá frakce takto rozrůzněných klonů (asi 0,6 %) a to i když byla zvýšena hustota buněk až na
desítky miliard CFU/ml (Boles et al., 2004). Byly testovány také jiné kmeny P. aeruginosa, aby
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se vyloučilo, že nejde nějakou výjimečnost jednoho modelového kmene, ale obdobné výsledky
vykazovalo 6 ze 7 použitých izolátů. Pozorované alternativní fenotypy byly dědičné, což
poukazuje na genetickou změnu v části populace. Nejčastěji pozorované varianty byly „mini“
kolonie a „vrásnité“ kolonie.
Varianta, která byla pojmenována „mini“ má stejnou přilnavost k povrchu jako kontrola (divoký
typ), ale po dvou dnech se bakterie z biofilmu uvolňují 4x rychleji než u kontrol. Zároveň
biofilm složený z varianty „mini“ dává v potomstvu stejný stupeň diverzity jako kontrola.
Z toho byl vyvozen předpoklad, že hyberdetachující typ „mini“ funguje jako disperzní stádium,
které se rychle rozšíří na různá místa a díky časté diferenciaci potomstva se najde alespoň pro
některé vhodné místo k obývání.
Další varianta, „vrásnitá“, vykazuje rychlejší formování biofilmu a po 5 dnech devětkrát menší
míru uvolňování bakterií z biofilmu než u kontrol. Tato varianta má větší rezistenci
k nepříznivým látkám, jako jsou například H2O2, nebo antibiotikum tobramycin. Tímto
způsobem mohou vznikat úzce specializované varianty se špatnou životaschopností za
standardních podmínek, ale výrazně lepší za podmínek stresových. Boles et al. (2004) se
domnívají, že diverzifikace tohoto druhu odpovídá chování známého jako tzv. pojišťovací efekt
– vyčlenění části populace jako pojistku přežití pro případ, že nastanou stresové podmínky.
V případě, že nenastanou, jsou mutanti – „pojištěnci“ vystaveni riziku nižší zdatnosti ba i
zániku.
Pojišťovací efekt, tak aby byl pro P. aeruginosa výhodou, tedy nutně nevyžaduje, aby měla
diferencovaná subpopulace zvýšenou fitness. Zdatnost jednotlivých divezifikovaných
subpopulací totiž závisí na podmínkách – jeden fenotyp může být výhodný v jednom prostředí a
neutrální nebo dokonce horší v jiném, výhoda z toho plyne pro populaci jako celek. Hypotéza
pojišťovacího efektu předpovídá, že komunita složená z funkčně rozrůzněných klonů bude lépe
schopná snášet změny prostředí, pravděpodobně se najde taková varianta, jakkoli za stávajících
podmínek potlačená, která bude za změněných prosperovat lépe.
Podobně jako případě P. aeruginosa bylo pozorováno i rozrůznění v potomstvu biofilmů
Serratia marcescens (Koh et al., 2007). Po 3-4 dnech růstu biofilmu bylo z vyplavenin
opakovaně izolováno 6 různých typů kolonií a v závislosti na stáří biofilmu se jednotlivé
varianty objevovaly s různou frekvencí a z celkového počtu kolonií tvořili různé varianty až
50% (obr. 1.12). Tyto nové morfologické varianty se od divokého kmene lišily ve vlastnostech
utváření biofilmu, v morfologii kolonie i v morfologii jednotlivých bakterií. Suspenzní kultury
opět vykazovaly mnohem menší frekvenci tvorby variant.
Různé varianty jsou pozorovatelné díky fenotypicky rozlišitelným koloniím, kterým dávali
vznik.
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Varianty se liší v přichytávání, swarmingu a formování biofilmu, čili ve vlastnostech, které jsou
důležité pro kolonizaci. Vyšší frekvence mutací ovlivňují patrně geny, které by umožňovaly
obývat jiné niky. To by mohlo být zprostředkováno mutační specifitou v určitých genech – geny
důležité pro morfologii biofilmu nebo kolonie obsahují hotspoty mutací a proto se budou cílem
mutací s větší frekvencí, než jiné oblasti.

Obr. 1.12: Štěpení mateřského kmene Serratia marcescent rostoucího v biodilmu na různé
varianty. MG1 - kontrola; SSV – sticky-smooth; SRV – sticky-rough; SRUV – stickyroughumbonate; SUMV – smooth-ultramucoid; NSV – non-sticky-smooth; NSCV – non-stickysmall
(NSCV). Podle Koh et al. (2007).
Koexistence diferencovaných variant na velmi malých škálách byla detekována také u dalších
druhů bakterií. Bylo například detekováno 15 různých genotypů Rhodopseudomonas palustris
v 0,5 g půdy a 42 různých genotypů patřící třem druhům Agrobacterium nalezené v 1 cm3 půdy.
Takový spoluvýskyt různých klonů na úrovních tak malých, aby mezi sebou mohly kompetovat,
přináší otázku – je tato diverzita funkční? Jsou tyto varianty adaptovány na různé niky, nebo to
jsou jedinci s různou evoluční historií? Porovnávání vzorků různých variant Myxococcus
xanthus na malých škálách nasvědčuje blízké příbuznosti mezi většinou sebraných vzorků.
Přítomnost klonů, které jsou blízce příbuzné nasvědčuje hypotéze, že tyto klony sdílí velice
endemickou evoluční historii, Bylo pozorováno jen několik variant, které s jistotou pocházely
odjinud (Vos et al. 2006).
Současný evoluční rámec bakteriální diverzifikace popisuje bakteriální populace jako komplexy
neutrálně diverzifikovaných klonů. V závislosti na náhodě i na selekčním tlaku se v určité době
objeví mutant lépe vybavený na konkrétní prostředí a vytlačí ostatní přirozeným výběrem.
Pročištění populace fixací takového klonu znamená, že rozvětvená linie je očištěna na větev
jedinou – ekotyp definovaný svou ekologickou specializaci (Vos et al. 2006).
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Podobné rozrůznění původního kmene v různých podmínkách – změnu morfotypu- pozoroval i
Ben-Jacob se spolupracovníky (Ben-Jacob et al, 1998). Pozorovali změnu morfotypu mezi
formami Peanibacillus dendrificans. Wild-type tvoří větvící se kolonie – morfotyp nazvaný T
(podle tip-splitting - větvící se). Ten dal vznik dalším 2 morfotypům: C (chiral) a V (vortex)
(viz obr. 1.14).

Obr. 1.13: Morfotypy Peanibacillus dendrifican, A) morfotyp T, B) morfotyp V, C) morfotyp
C. Převzato z Ben-Jacob et al. (1998).
Bakteriální kmeny mohou přejít z jednoho morfotypu do druhého v reakci na změnu vnějších
podmínek. Změny morfotypu byly pozorované v závislosti na druhu agaru – na řídkém agaru
(méně než 1 %) se z morfotypu T začne asi po dvou dnech vytvářet morfotyp C. Při změně
podmínek zpátky na hustší agar lze pozorovat opačnou změnu – z morfotypu C vznikne zpět
morfotyp T a to asi v 60 % případů. Morfotyp V potom vzniká na velmi hustých agarech. BenJacob et al. (1998) poznamenávají, že různé bakteriální kmeny (nebo dokonce druhy) mohou
patřit k jednomu morfotypu.
Bylo popsáno, že přechod z jednoho morfotypu do jiného vyžaduje období adaptace v řádu dní.
Když je přeměna hotová, nový morfotyp je již stabilní. Konstatuje, že je zřejmé, že jak tvorba
strukturované kolonie, tak i přeměna morfotypů vyžadují organizovanou mezibuněčnou
komunikaci a kooperativní, mnohobuněčné chování (Ben-Jacob et al., 1998).

1.2.3. Diferenciace u kmenů Serratia sp.
U S. marcescens byla popsána diferenciace ve smyslu rozrůznění klonu již v roce 1979 prof.
Neubauerem. Byla pozorována variace v barvě, profilu, povrchu, konsistenci, schopnosti tvořit
halo a v dalších (Neubauer, 2002). Diferenciace se v potomstvu objevovala v mnohem vyšších
frekvencích, než standardní mutační události a to v desetinách až desítkách procent. Mutace je
náhodná změna, kdežto zde byla pozorována určitá cílenost, pravidelnost změn a omezený počet
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dědičných stavů. Přechody mezi jednotlivými jsou cíleně ovlivnitelné způsobem kultivace.
Nejvyšší frekvence diferenciace byla pozorována v potomstvech mnohobuněčného systému
několik dnů až týdnů starého.

1.2.4. Adaptivní mutace
Téma adaptivních mutací je úzce spojené s tématem společenského fungování bakteriálních
kolonií a dobře ilustruje širokost bakteriálních možností. Shapiro rozvijí myšlenky J. Cairnse
(Cairns et al., 1988) a zapojuje se do diskuse na téma adaptivních mutací (Shapiro, 1994;
Shapiro, 1995). Uvádí příklad LacI-Z33 fuzního genu (lacI kóduje represor a lacZ kóduje betagalaktosidázu), kde z důvodu posunu čtecího rámce nemůže docházet k expresi betagalaktosidázy a tím pádem zpracování laktózy. Ale bakterie nesoucí lacI-Z33 (lac-) vykazují,
místo toho, aby na laktóze vůbec nerostly, jen zpožděný začátek růstu oproti lac+ bakteriím.
Standardní mutační rychlostí by jen těžko došly tak rychle opravy chybějícího genu - to
ukazuje, že proběhlo mnohem více posuvných mutací po spuštění selekčního tlaku, než v době
růstu bez selekčního tlaku.
Neodarwinismus staví svojí teorii na náhodných mutacích, stochastických změnách a jejich
evolučních výhodách (Dawkins, 1976), ale Shapiro nevidí reversi LacI-Z33 jen jako malfunkci
základní replikace způsobené stresem. Adaptivní mutace se vyskytují častěji, pokud je na ně
kladen neletální selekční tlak, na rozdíl od pokusů Luria a Delbrücka (Luria&Delbrück, 1943)
kde je testování adaptivních mutací prováděno letální metodou.
Genetické změny mohou ovlivnit rychle i širší populaci - transfer do jiné buňky je proveden
ještě dříve, než se mutovaná buňka rozdělí. Shapiro netvrdí, že jde o cílené mutace, dostatečné
vysvětlení vidí v selekcí indukovaných, rekombinačních aktivitách nebo ve funkcích transferu
plasmidů (Shapiro, 1995).
Bakterie, stejně jako celé kolonie, jsou interaktivními systémy. Bakterie stále sbírají a
vyhodnocují informace o prostředí, o svém vnitřním stavu a o jiných buňkách, aby rozhodly pro
vhodné biochemické a biomechanické kroky.
Shapiro vidí užitečnou analogii v současných elektronických informačních systémech.
Navrhuje, abychom genom nebrali jako „read-only memory“, ale spíše jako „read-write“
úschovnou organelu. Tato svoboda nám umožní pochopení důmyslných bakteriálních adaptací a
dalších možností přirozeného genového inženýrství. Ale zároveň varuje před uvíznutím a

20

svázáním touto metaforou, protože naše možnosti jsou, vzhledem ke komplexním procesům
probíhajícím v živých buňkách, omezené (Shapiro, 2007). Aby Ben-Jacob podpořil svoje
tvrzení o bakteriální inteligenci, ukazuje, že bakterie předvádí další exotické genomické tahy.
Příkladem uvádí genomovou kybernetiku, díky níž bakterie zpracovávají informace a podle toho
se mění. Raději, než aby čekaly na náhodné mutace, mají buňky různé genetické variace po ruce
a pokud se ukáže, že jsou výhodné, přesunou je během několika cyklů na bakteriální „pevný
disk“ (Ben-Jacob et al., 2004).
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1.3. Modelování vzniku kolonií
Model vždycky hrubě zjednoduší podstatu problému, může však napovědět, nebo potvrdit
základní principy.

1.3.1. Comunication walkers model
Takto nazval svůj model Ben-Jacob a používá ho k modelování a zjednodušenému popisu
formování větvící se bakteriální kolonie. Je to hybridní model, difuze živin je popsána
kontinuální reakčně-difúzní rovnicí, kdežto „bakterie“ provádějí diskrétní (nespojité) kroky
(Ben-Jacob&Levine, 2006). Výsledky plynoucí ze simulace růstu kolonie podle modelu
comunication walkers ukazuje obr. 1.14:

Obr. 1.14: Model růstu bakteriální kolonie. Vlevo ukázka mřížky, červeně jsou aktivní
špacírníci, modře již zamrzlí (v presporulujícím stavu). Vpravo ukazují různé barvy různé
časové úseky přírůstku. Podle Ben-Jacob&Levine (2006).
Tento model je inspirovaný krystalizací látek v přesycených roztocích. Modelová agarová miska
je rozdělena do mřížky sestavené z pravidelných šestiúhelníků o délce hrany 100 µm. Samotné
bakterie jsou představované tzv. špacírníky (walkers). Z praktických důvodů obsahuje každý
4

5

4

6

špacírník asi 10 - 10 buněk. Tím pádem obsahuje kolonie asi 10 -10

špacírníků, namísto

desítek miliard. Ti se pohybují náhodně po prostoru (simulující pohyb bakterií). Stejně jako
skutečné bakterie, ani špacírníci se nemohou dostat za hranice zvlhčujícího agens. Každý
špacírník se za jednotku času pohne o vzdálenost d v náhodném úhlu θ. Tak se v každém kroku
dostanou z pozice ri do nové pozice ri'. Tento krok je vyjádřen rovnicí:
r´i = ri + d (cos θ ; sin θ )
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Pokud je cílová zastávka mimo hranice zvlhčujícího agens, pohyb se neuskuteční, ale pokus o
něj se zaznamená. Pokud počet těchto záznamů vztahujících se k jedné buňce mřížky dosáhne
specifického čísla Nc (závislého na vlhkosti agaru), rozroste se hranice zvlhčujícího agens o tuto
jednu buňku.
Každý špacírník spotřebovává „živiny“. Metabolický stav i-tého špacírníka charakterizuje BenJacob vnitřní energií Ei. Míra změny této vnitřní energie je dána rovnicí:

dEi
E
= κ C consumed − m
τR
dt

kde κ je konverzní faktor pro převod potravy na vnitřní energii a Em/τR je celková ztráta energie
po dobu životního cyklu, nepočítaje ztrátu energie na rozdělení; Cconsumed je závislé na lokální
dostupnosti potravy.
Když je dosaženo prahové hodnoty Ei, tj. nasyntetizování materiálu a dostatek energie na
rozdělení, špacírník se rozdělí na dva. Pokud je energie nedostatek (tj. hladovění), špacírník
zamrzne – což reprezentuje jeho přechod do presporulujícího stavu.
Míra změny koncentrace potravy je vyjádřena pro jediný difuzivní agens s koncentrací C:
∂C
= DC ∇2C − σ a Cconsumed
∂t
Kde σ je denzita špačírníků a zkonzumovaný substrát je vyjádřen vztahem σ aCconsumed

Simulace začíná s jednotným rozložením živin Co (respektive P, jako pepton). Jedna buňka
mřížky uživí vždy jednoho špacírníka. V experimentu se jich objevuje na jednotce přibližně 10,
jsou tudíž limitováni difuzí živin. Difuzní konstanta Dc je podle hustoty agaru 10-4-10-6 cm2s-1.
Jednotka času v modelu odpovídá času mezi bakteriálním pohybem, což je asi 1 s. Kolonie
provede po dobu pokusu asi 104-106 pohybů. Hrana šestiúhelníkové mřížky je 100 µm, což je
asi desetinásobek velikosti kroku špacírníka. Skutečná kolonie se podle pozorování časosběrnou
kamerou rozšiřuje rychlostí asi 2-20 µm min-1 na 1,5% agaru. Tomu odpovídá hodnota Nc = 20
v modelu.
Výsledky simulace pro různé koncentrace živin a různé hustoty agaru jsou na obr 1.15. Stejně
jako skutečné kolonie, tvoří kolonie v modelu hustší síť ramen při vyšší úrovni P a řidším agaru.
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Obr. 1.15: Výsledky modelu komunikujících špacírníků v závislosti na hustotě agaru (Nc) a
koncentraci živin (P). Podle Ben-Jacob et al. (1997).

1.3.2. Be’er – modelování signalizace dvou kolonií
Tento model ukazuje, zda je možné, aby kolonie vysílala inhibiční faktor, kterým sama svůj růst
nezastaví, ale aby dvě sousední kolonie svůj růst zastavily navzájem, jak ukazují empirická data.
Be’er a spolupracovníci (Be'er et al., 2009) předpokládali, že tento inhibiční faktor vysílají
pouze presprulující bakterie ve vnějším prstenci kolonie (obr 1.16). Kolonie samotná roste po
prvotním lagu (Vlag) rovnoměrně, proto je pozice okraje Rc kolonie rovna rychlosti růstu (Vt):
Rc (t)= Vt - Vlag
Pozice vnější hranice prespurulujícího regionu Rp je závislá na pozici okraje kolonie, proto
Rp (t)=αRc (t), kde α je konstanta v rozmezí 0-1
Sekrece inhibičního faktoru je popsána rovnicí:

kde A je konstanta sekrece inhibičního faktoru a H(x) je funkce nabývající hodnoty 0 v případě
X<0, nebo 1 v případě X≤0. Ci je pozice i-tého středu inokulace a UM je hraniční koncentrace
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inhibitoru, při jejímž překročení přechází presporulující stádium do sporulujícího stavu a vytváří
se tak vnitřní okraj presporulujícího prstence. Difuze je potom počítána difuzní rovnicí

kde D je difuzní konstanta inhibitoru. Rovnice pro difuzi a produkci inhibitoru o koncentraci u,
závislou na pozici r, čase t proto vypadá následovně:

Pokud koncentrace v místě přesáhne hodnotu Ur je další růst kolonie do této pozice znemožněn.
Nastavení parametrů potom prezentovali v obrázku, který podporuje jejich předpoklad, že
samotná kolonie sama sebe nezainhibuje, ale rozdíl v koncentraci inhibitoru na spojnici dvou
kolonií může být pro inhibici růstu dostatečný (Be'er et al., 2009).

Obr. 1.16: Model růstu dvou sousedících kolonií dle Be’er a spol. Podle Be'er et al. (2009).
Podrobný popis v textu.
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1.4. Kvasinkové kolonie
Velice podobné jevy, které skýtá zkoumání bakteriálních kolonií nabízí i studium kvasinkových
kolonií. Komunikace, diferenciace funkční i genetická. S koloniemi se ovšem nesetkáváme jen
u bakterií. S podobným tvarem a morfogenezí se můžeme setkat u kvasinek. Abychom
prozkoumali tvorbu kvasinkových kolonií, nemusíme chodit daleko – laboratoř Z. Palkové je
vzdálena jen necelých 100 m.

1.4.1. Mezikoloniální komunikace kvasinkových kolonií
Mezi dvěma sousedícími kvasinkovými koloniemi na stejné misce lze pozorovat cílenou
„kalnou stopu“ a to u různých kvasinkových druhů (Palkova et al. 1997).

Obr. 1.17: Ukázka kalné stopy mezi koloniemi různých druhů kvasinek
(http://www.natur.cuni.cz/~zdenap/NATURE/Fig1.jpg, výřez)
Kalná stopa byla viditelná i v případě umístění dvou kolonií nad sebe, každou na vlastní
agarovou plochu. Sdílely tak atmosféru a to stačilo na vytvoření kalné stopy směrem od jedné
k druhé. To ukazuje, že signální molekula je přenositelná vzduchem
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Obr. 1.18: Důmyslný systém dokazující, že signální molekula je přenosná vzduchem
(http://www.natur.cuni.cz/~zdenap/NATURE/Fig2.jpg)
Pro identifikaci této signální molekuly byly použity signální pasti umístěné v misce s koloniemi.
Jako účinná past se ukázala nádobka naplněná kyselým roztokem (10% kyselina citrónová, nebo
2% HCl) a následnou chromatografií bylo zjištěno, že signální molekulou je amoniak (Palkova
et al. 1997b).
S vědomím, že signální molekulou je amoniak, byly sledovány změny pH na agarové misce v
průběhu růstu kvasinkové kolonie. Pro měření pH bylo do agaru přidáno indikační barvivo bromkresolová červeň. Při sledování misky se dvěma koloniemi byly pozorovány dva zásadité
pulzy oddělené jednou kyselou fází. Kolonie, které byly na misce samotné, vykazovaly
významně menší intenzity druhého zásaditého pulzu a jeho značné zpoždění.
To, že růst kolonií Saccharomyces cerevisiae lze rozdělit na dvě fáze, upozorňuje také Meunier
a spol. (Meunier et al. 1999): První, rychlá růstová fáze je následována rychlým přechodem do
fáze pomalejšího růstu. V první fázi (asi 24 buněčných dělení) většina buněk (ne-li všechny)
vykazuje stejnou rychlost dělení, jako kultura v tekutém mediu a vykazuje morfologické,
biochemické a genetické charakteristiky buněk nacházejících se v buněčném cyklu. Během
druhé fáze buňky v centru kolonie postupně vstupují do stacionární fáze. Tudíž pozdějších
fázích se růst odehrává převážně na okrajích kvasinkové kolonie. Přechod mezi kyselou a
zásaditou fází růstu kvasinkové kolonie rozdělila Palková na 6 podfází (Palkova et al. 2000):
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plně kyselá; pozdní kyselá; neutrální; časně zásaditá; vyvíjející se alkalická; a konečně plně
zásaditá.
Přechod do jednotlivých fází byl spojen se změnou ve vnitrobuněčné koncentraci aminokyselin
a jejich rozdělení mezi vakuolami a cytoplasmou. Hladina vesikulárních aminokyselin ve 3. fázi
poklesla a ve 5. a 6. fázi se zase začala zvyšovat. Koncentrace cytosolických aminokyselin se
skoro nezměnila (Palkova et al. 2002). Tento jev je spojen s metabolismem amoniaku, kde jako
jeho zdroj slouží kvasinkám extracelulární aminokyseliny (Palkova et al. 2002).
Další změnou sledující periodicitu chování kvasinkové kolonie je přechodné zastavení růstu
v zásadité fázi. Tento znak je rozšířen mezi všemi druhy kvasinek (Palkova&Forstová, 2000).

1.4.2. Synchronizace kolonií
Pokud byla ke starší kolonii kvasinky Candida mogii inokulována kolonie mladší, lze pozorovat
sesynchronizování jejich fází: nedlouho po inokulaci přichází první alkalický pulz mladé
kolonie, ještě nezávisle na fázi starší kolonie. Ale druhý puls produkce amoniaku mladé kolonie
je ovlivněn přítomností a fází, v jaké je starší kolonie (Palkova&Forstová, 2000). Když byla
nová kolonie inokulovnána do blízkosti kolonie staré, která už vstoupila do druhé zásadité fáze,
kyselá fáze mladé kolonie byla úplně eliminována. Mladá kolonie odpovídala silným a
orientovaným zásaditým pulsem a růst jejího okraje směrem ke staré kolonii byl inhibován,
zatímco kolonie na kontrolních, prázdných miskách vykazovaly normální chování (symetrický
růst, běžné časování kyselé a zásadité fáze). Synchronicita kvasinkových kolonií je ukázána na
obr. 1.19.
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Obr. 1.19: Ukázka průběhu pokusu, kde se mladší kolonie synchronizuje s kolonií starší. Čísla
nahoře znamenají dny. Obrázek ukazuje sousedící kolonie (řada I.a vyseté současně, III.a vyseté
s rozdílem 2 dnů, VI.a s rozdílem 8 dnů a VII.a s rozdílem 11 dnů) a kontrolní kolonie na
volných miskách (řady b). (http://www.natur.cuni.cz/~zdenap/JCS/Fig1.jpg, výřez).
A právě amoniak uvolněný během zásadité fáze je signálem, který ovlivňuje jejich periodicitu a
jejich růst. Při pokusu, kdy byly kolonie vystavené působení amoniaku, odpovídají zvýšením
jejich vlastní produkce amoniaku bez ohledu na to, v jaké fázi se právě nacházejí. To ukazuje na
to, že C. mogii může měnit svůj metabolismus jako odpověď na amoniakový signál pocházející
ze starší kolonie (Palkova&Forstová, 2000).
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Obr. 1.20. Důkaz, že signální molekulou je amoniak. Kolonie, rostoucí na agaru odpovídá
zásaditým pulsem proti umělému zdroji amoniaku, umístěném v nádobce na víčku.
(http://www.natur.cuni.cz/~zdenap/JCS/Fig2.jpg)
Výše zmiňovaná synchronizace fází kolonií se projevuje v expresi amoniakových transporterů.
Podrobnější zkoumání exprese amoniakových transporterů in situ s navázaným zeleným
fluoreskujícím proteinem, Atop1-GFP ukázalo jejich prostorové rozložení v kolonii (Váchová et
al., 2009). Je pozorováno, že sousední kolonie synchronizují produkci Atop1-GFP v první
alkalické fázi (Obr. 1.21).

Obr. 1.21. Funkční diferenciace v rámci kvasinkové kolonie (Váchová et al., 2009).
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1.4.3. Funkční diferenciace
V homogení tekuté kultuře je obrana před stresem je zajišťována inividuálním aktivním
potíráním ROS (reactive oxygen species). Život v kolonii však nabízí kvasinkám jinou možnost
- kooperovat na kolektivním řešení tohoto problému. Díky signalizaci amoniakem buňky
podstupují vývoj vedoucí k jejich diferenciaci. Diferenciace a aktivace patřičného metabolismu
sníží stres přirozeně a je důležitější pro dlouhodobé přežití populace, než individuální snižování
již vytvořeného stresu jednotlivými buňkami (Palkova&Váchová, 2006).
Navíc, regulovaná smrt kvasinek uprostřed kolonie se ukazuje být nezbytná pro dlouhodobé
přežívání populace. Buňky uprostřed kolonie zahynou způsobem připomínajícím apoptózu
vyšších eukaryot. Látky uvolněné z mrtvých buněk se ukazují jako důležité pro krmení nových
generací na okraji.. Umožní jí to vytěžit vnitro a extrabuněčné rezervy. Přepnutí je spojeno se
změnou genové exprese. Amoniak tedy nějakým buňkám působí smrt, ale zmírní vytváření
stresu a reguluje nastaví zvládání stresu. Prevence je lepší, než následné řešení stresu (Čáp et
al., 2009).
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Obr. 1.22: Schéma amoniakem indukované změny, vedoucí k adaptaci kvasienk v kolonii a
přežití buněk na okraji. Pokud neproběhne amoniaková signalizace, k adaptaci nedojde, což
vyústí ve smrt věech buněk v kolonii (Palkova&Váchová, 2006).
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1.4.4. Diferenciace na genové úrovni
I u kvasinkových kolonií je pozorovatelný jev připomínající změnu morfotypu. Z původního
divokého kmene, který tvoří složitě strukturované kolonie, na jejichž stavbě se podílí i produkce
mezibuněčné hmoty se v laboratorních podmínkách poměrně rychle vytvoří hladká kolonie,
tvořená pouze buňkami bez přítomnosti mezibuněčné hmoty (Kuthan et al., 2003). Kvasinkové
kolonie se v laboratoři adaptují na příznivé podmínky, pozorujeme jejich domestikaci (obr. 1.23
a 1.24) a tím pádem nemůžeme u laboratorních kmenů vidět úplnou bohatost jejich přirozených
možností (Palková, 2004). Taková to změna morfotypu se ukázala jako reverzibilní – když se
domestikovaným koloniím záměrně stěžují podmínky, může se vrátit k původnímu, divokému
morfotypu.

.
Obr. 1.23: Přechod z divokého morfotypu na laboratorní (Kuthan et al., 2003).

Obr. 1.24: Srovnání bohaté morfologie divokých kmenů a hladkého laboratorního kmene
Saccharomyces cerevisiae (Palková, 2004; výřez).
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1.5. Serratia
Od dob Pythágora se objevují případy krvavě rudého zabarvení na potravinách. Tyto jevy byly
většinou vykládány jako božská znamení, stigmata. První, kdo identifikoval původ těchto skvrn
jako činnost mikroorganismů, byl Benátský lékárník jménem Bartolomeo Bizio. Ten byl v roce
1819 přizván k vyjasnění případu dalšího objevení rudé skvrny na polentě. Bizio pojmenoval
původce těchto skvrn Serratia (Serafino Serrati byl vynálezcem parního člunu, kterému se podle
Bizia nedostávalo patřičného uznání) marcescens (což znamená hnilobný). V roce 1848 byla
Serratie přejmenovaná na Monas prodigiosus a později na Bacillus prodigiosus. Ve dvacátých
letech

minulého

století

byla

však

přejmenovaná

zpátky

na

Serratii

marcescens.

(Sehdev&Donnenberg, 1999)
Dnes se rod Serratia řadí do rodiny Enterobacteriaceae a čeledi Klebsielleae, čítající tyto druhy:
Serratia entomophila, Serratia ficaria, Serratia fonticola, Serratia grimesii, Serratia
liquefaciens,

Serratia

marcescens,

Serratia

marcescens

subsp.

Sakuensis,

Serratia

nematodiphila, Serratia odorifera, Serratia plymuthica, Serratia proteamaculans, Serratia
quinivorans, Serratia rubidaea, Serratia ureilytica. Podle LPSN, List of Prokaryotic names with
Standing in Nomenclature.
Bakterie rodu Serratia jsou typické produkcí rudého pigmentu prodigiosinu. Přímo prodigiosin
nebo jeho analogy, jsou produkovány i rody Pseudomonas, Vibrio, Norcardia, Streptomyces a
Streptoverticillium a Actinomycetales (Gerber&Gauthier, 1979). Jeho předpokládaná lokace je
v buněčné stěně. Tvorba prodigiosinu v bakteriích Serratia marcescens podléhá velké variabilitě
a je zřejmě vztažená k morfogenezi.

Obr. 1.25: Vzorec prodigiosinu.
Serratia se při pěstování na pevných mediích pohybuje „rojením“ – swarmingem. Typické pro
tento pohyb je, že bakterie mají před sebou viditelnou vrstvu extracelulárního surfactans a
pohybují se v krocích, mezi kterými je několikahodinová pauza (O'Rear et al., 1992).
Quorum sensing je u Serratie zprostředkováno molekulou AHL a aktivuje povrchovou motilitu
– swarming, tvorbu biofilmů, syntézu prodigiosinu. (Morohoshi et al., 2007), nebo produkci
carbapenemových antibiotik (Thomson et al., 2000).
Na pokusy Neubauera z 80. let (viz diferenciace) navázal Rieger (Rieger et al., 2008), který
prezentuje podobnou morfotypovou variaci původního celočerveného wild-type Serratie
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marcescens na různé varianty. Jednou z takto získaných variant byly morfotypy F a Fwhite,
pojmenované podle fontánkovitého průřezu (obr. 1.26).

Obr. 1.26.: Kolonie F (fontánka) s ukončeným růstem. Podle Rieger et al. (2008)
Rieger a spol. (Rieger et al., 2008) popisují ukončený růst kolonie na velikosti cca 15 mm, který
může být i menší v závislosti na hustotě okolního výsevu (obr. 1.26). Konečná velikost i tvar F
morfotypu je závislý na okolním prostředí: roste pouze na mediích s glukózou, na mediích bez
glukózy nemá typický fontánkovitý průřez, ale tvoří hladké, celočervené kolonie. Morfotyp F
tvoří hladké celočervené kolonie i při hustých výsevech, avšak když jsou tyto kolonie přeneseny
do prostředí s volným agarem neobsazeným jinými bakteriemi, pozoroval jejich další růst,
pojmenoval je proto dormantní stadium. Další případ, kdy nedojde k vytvoření typické struktury
F kolonie, je pozorovatelný při roztěrech různě husté suspenze bakterií do plochy. Růst
fenotypu F je pozorován pouze pokud je průměr roztěru menší než 7 mm, v jiném případě byl
pozorován v závislosti na hustotě roztírané suspenze vznik celočevené, hladké skvrny (makula),
nebo vznik tzv. soukolonií, což je útvar s více středy mající společný lem. Poznatky o těchto
morfologiích v závislosti na densitě bakterií a nabídnutém prostoru byly shrnuty do grafu
morphospace:
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Obr. 1.27: Morfoprostor S. marcescens. Podle Rieger a spol. (2008). Col – normální F-kolonie
(C); Con – soukolonií (B); Mac – makula (D); Dorm – malé nevyvinuté („dormantní“) kolonie
(A).
Byla pozorována i signalizace mezi koloniemi na dálku. Makula morfotypu F urychlovala vývoj
kolonií oproti kontrole a to i přes mezeru vyřízlého agaru, což naznačuje, že signální látka je
šiřitelná plynnou fází. Makula překvapivě indukovala červené zbarvení i u jinak vždy bílé
varianty Fwhite.

Obr. 1.28.: Signalizace na dálku mezi bakteriálními těly. Podle Rieger et al. (2008).
Další zkoumání variability a diferenciace kolonií, probíhalo u jiného druhu Serratie - Serratia
Rubidaea, kde bylo opět pozorováno rozrůznění kmene do jednotlivých morfotypů (Schmoranz,
2008).
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Obr. 1.29: Tvarová diferenciace kolonií mateřského kmene S. marcescens. Podle Schmoranz
(2008).
Opět byl vyizolován morfotyp s fontánkovitým profilem (obr. 1.29). Jeho vlastnosti budou
tématem následující, experimentální části.
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2.0 Materiál a metody
2.1 Materiál
Bakteriální kmeny
Bakteriální kmeny Serratia rubidaea a E. coli kmen 281 pocházely ze sbírky Katedry genetiky a
mikrobiologie, PřF UK.
Morfotyp F Serratia rubidaea byl vyšlechtěn z wild-type (morfotypu R) (Schmoranz, 2008).
Všechny bakteriální kmeny byly uchovávány ve stabilátech v -80°C v zamražovacím mediu.
Bakterie byly kultivovány ve tmě při teplotě 27°C.
Media a pufry
•

Zamražovací medium: 15g glycerolu p.a. (Lachema), 2,5g živného bujónu č.2 (Imuna) doplněno
do 100 ml destilovanou vodou.

•

Živný agar: 15g agaru (Imuna), 25g živného bujónu č.2 (Imuna) a 5g glukózy (Sigma Aldrich)
v 1000 ml destilované vody. V experimentální části je označován jako „agar“. Pokud není
uvedeno jinak, byl ve všech případech použit tento typ agaru v množství zhruba 20 ml v 9 cm
Petriho misce.

•

Čistý agar: 15g agaru (Imuna) v 1000 ml destilované vody.

•

Živný bujon: 25g živného bujónu (Imuna), 5 g glukózy (Sigma Aldrich) v 1000 ml destilované
vody.

•

Fosfátový pufr: 17,9 g Na2HPO4x12H2O, 3,0 g KH2PO4, 0,5 g NaCl, 1,0 g NH4Cl v 1000 ml
destilované vody; pH 7,2.

•

Media i pufr byly klávovány 20 minut při 121°C.

•

20x koncentrovaný živný bujon. Sterilizace prováděna filtrací přes bakteriální filtr.
Signální pasti

•

Roztok kyseliny citronové p.a (Sigma Aldrich) v koncentraci 10 % a 20 %.

•

Roztok KOH p.a (Sigma Aldrich) v koncentraci 30%.

•

Roztoky byly sterilizovány filtrací přes bakteriální filtry.

Pomůcky
Inokulace bakterií:
Bakteriologická klička platinová (k vyčárkování suspenze nebo nárůstu)
Bakteriologická jehla platinová (k vytečkování nárůstu)

38

Skleněná tyčinka ve tvaru hokejky (k roztírání suspenze na plotně)
Skleněná tyčinka s koncem ve tvaru kuličky s průměrem 1 mm (k jemnějšímu roztírání
suspenze na plotně)
Uchovávání pufrů a médií:
Láhve se šroubovacím uzávěrem zn. Duran – 500 ml, 250 ml
Petriho misky polystyrénové – průměr 90 mm, 60 mm, 120 mm, dělené misky 90 mm – pokud
není uvedeno jinak, byly používány Petriho misky o průměru 90mm.
Práce se suspenzí bakteriální kultury:
Skleněné kyvety pro spektrofotometr Spekol 11, objem 1 ml
Plastové kyvety pro spektrofotometr CO8000 Cell density master, objem 1 ml
Erlenmeyerovy baňky 100 ml
Ostatní:
Mikrozkumavky Eppendorf s bezpečnostním uzávěrem - 1,5 ml, 2ml
Nastavitelné mikropipety Socorex model 825 (0,2-2 µl, 1-10 µl, 10 – 100 µl,
100 – 1000 µl) a špičky
Skalpel, pinzeta
Bakteriální filtry ACRODISK SYRINGE FILTERS
Sterilní injekční stříkačky
Celofán (blanka, CSN 646811, Chemosvit)
Vazelína lékařská (Herbacos-bofarma)
Indikační lakmusové pH papírky univerzální (Macherey-nagel)
Přístroje:
Biological termostat BT 120
Spektrofotometr Spekol 11
Spektrofotometr CO8000 Cell density master
Váhy ADAM AQT – 200
Laminární box GEMINI
Fotoaparát Olympus C – 5050 ZOOM
Fotoaparát Canon Powershot
Podsvětlovací pult - Fomei
Binokulární lupa Olympus S240
Mikroskop Zeiss Axioskop s vrchním a spodním osvitem a polarizačním filtrem
Kahan na propan-butan Labogaz 206
Vortex ZX3
Magnetická míchačka
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Automatický pipetman Eppendorf easypet
Sterilizace
Používané sklo a laboratorní pomůcky byly sterilizovány klávováním při 121°C po dobu 20
minut.
Pro zajištění sterilní práce byl používán ajatin a denaturovaný líh.

2.2. Metody
Měření OD
Optickou densitu OD jsme měřili na spektrofotometru Spekol 11 resp. CO8000 Cell density
master
ve viditelném světle při vlnové délce 450 nm, v 1 ml skleněných kyvetách, resp. při vlnové
délce 600 nm v 1 ml plastových kyvetách, v hodnotách OD 0 až 1,0.
Uvedené uspořádání zajišťuje lineární závislost OD na koncentraci bakterií v suspenzi.
Kalibrační vztah mezi hodnotami OD a množstvím jednotek vytvářejících kolonie (CFU –
colony-forming units), byl stanoven experimentálně. V našem uspořádání odpovídá koncentraci
buněk cca 108CFU/ml optická densita pohybující se v rozmezí 0,18 až 0,22 pro vlnovou délku
450 nm na spektrofotometru Spekol 11, resp. v rozmezí optické density 0,16 - 0,17 pro vlnovou
délku 600 nm na spektrofotometru CO8000 Cell density master.
Výsev
Bakterie po resuspendování a naředění ve fosfátovém pufru byly vysety na Petriho misky
s živným agarem (100 µl na 9 cm P.m., 40 µl na 6 cm P.m.). Na povrchu agaru byly buňky
rovnoměrně rozprostřeny skleněnou hokejkou.
Vyčárkování
Platinovou kličkou byla odebrána biomasa napříč jednou kolonií a na agarovou plotnu roztírána
tak, aby na konci roztěru vznikly jednotlivé kolonie.
Tečkování
Platinovou jehlou byla odebrána biomasa napříč jednou kolonií a dotekem přenesena na povrch
agaru do konkrétního místa.
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Kapání
Bakterie byly resuspendovány a naředěny ve FP. Následně byla suspenze inokulována pipetou a
pokud není uvedeno jinak, byl objem inokulace 1 µl suspenze o hustotě 105 CFU/µl.

Razítkování
Razítkovali jsme bakterie pocházející ze souvislého nárůstu obtiskem sterilního předmětu
s prstencovitým zakončení požadované velikosti.
Nárůst bakteriální kultury do stacionární fáze
Bakteriální suspenze byla zaočkována do živného bujónu tak, aby OD byla 0,04. Takto
zaočkovaná suspenze byla ponechána 24 hod. v 27° C. Aerace kultury byla dosažena kultivaci
10 ml bakteriální suspenze v Erlenmeyerově baňce o objemu 100 ml.
Aplikace celofánové membrány
Celofán byl vystřižen do požadovaného tvaru a sterilizován varem ve 100° C po dobu 5 min.
Potom byl pomocí pinzety sterilně aplikován na živný agar.
Doplňováni živin
Na čistý agar nebo na živný agar vystavený působení nárůstu na celofánu bylo aplikováno
v případě 9 cm Petriho misky 0,5 ml 20x koncentrovaného živého bujónu, rozetřeno skleněnou
hokejkou po celém povrchu agaru a ponecháno 60 minut zasakovat při pokojové teplotě. Při
aplikaci na čistý agar bylo tak dosaženo doplnění živin na 50 % standardního živného agaru.
Dokumentace
Fotodokumetace bal pořízena pomocí fotoaparátu Olympus C – 5050 ZOOM upevněným na
stativu. Miska byla umístěna na podsvětlovacím pultě ve vzdálenosti asi 30 cm od objektivu
fotoaparátu.
Při fotografování pod lupou byl fotoaparát upevněn na binokulární lupu a požadované objekty
fotografovány se zvětšením 1x-4x.
V případě fotografování pod mikroskopem byl fotoaparát Canon Powershot upevněn na
mikroskop a fotografovány se zvětšením160x.
Všechny výsledky uvedené v experimentální části jsou podloženy více pokusy.
Všechny pokusy mají doložitelnou, chronologicky zpracovanou fotodokumentaci po dobu
jednoho dne až dvou týdnů, podle typu sledovaného děje. Fotografie uvedené v experimentální

41

části jsou vybranými soubory z celkového počtu 4 650 fotografií, které daný děj v tom jistém
čase nejlépe dokumentují. Fotografie byly zpracovány programem Adobe Photoshop, ale nebyly
nijak upravovány.
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3. Výsledky
3.1. Morfogeneze bakteriálních těl
Vývoj bakteriálního těla je výsledkem jeho vnitřního nastavení a zároveň odpovědí na vnější
vstupní podmínky.

3.1.1. Popis morfotypu F
Naším modelovým organismem byl bakteriální kmen Serratia rubidaea. Pěstováním a selekcí
bylo z původního morfotypu – zde pojmenovaného R (red – celočervené hladké kolonie)
izolován morfotyp F (viz kapitola 1.6 Serratia, obr 1.29).
Morfotyp F je pojmenován podle svého typického, fontánkovitého průřezu (obr. 3.1 B). Jeho
výhoda je makroskopicky pozorovatelný specifický tvar a barevná rozrůzněnost jednotlivých
částí. Náš model má výhodu, že nepotřebuje umělou vizualizaci diferenciace bakterií v rámci
kolonie. Lze pozorovat tvorbu středu, mezikruží a lemu (obr. 3.1 A). Fontánková kolonie má
ukončený růst, který se okolo 7. dne růstu zastaví na cca 15 mm. Tento morfotyp je stabilní,
potomstvem z jeho různých částí (střed, mezikruží a lem) jsou opět kolonie morfotypu F (viz
obr 3.2).
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Obr. 3.1:

Kolonie morfotypu F. A) zralá kolonie (7. den vývoje) s typickou velikostí a

strukturací; B) průřez zralé kolonie.
Typická kolonie morfotypu F se skládá z hladkého červeného středu, z hrubého a
nevybarveného mezikruží, které je oproti ostatním částím snížené, a z hladkého červeného
lemu, který je svou morfologií podobný středu. Diferenciace jednotlivých částí kolonie není
způsobená genetickou změnou – není dědičná, což dokazuje potomstvo z jejích jednotlivých
částí (obr. 3.2).

Obr. 3.2:

Potomstva z různých částí F kolonie. A) potomstvo ze středu; B) potomstvo

z mezikruží; C) potomstvo z lemu; (7. den vývoje potomstva).
Správný vývoj jednotlivých částí kolonie i její konečné velikosti je citlivý na různé podněty
z prostředí, její architektura se viditelně mění a je snadno doložitelná, proto je morfotyp F
vhodným modelem k pozorování.
Kolonie morfotypu F má ukončený růst, který se zastaví na cca 15 mm průměru.
Potomstvo ze všech částí F kolonie dá vznik opět F fenotypu.
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3.1.2. Vznik morfotypu F
Tato kapitola popisuje morfogenezi kolonie morfotypu F vzešlého z jediné buňky za
standardních podmínek. Sledujeme rozdíly v morfogenezi v ideálních podmínkách růstu, kdy
má pozorovaná kolonie ve svém okolí dostatek volného prostoru - tj. agaru neobsazeného
jinými koloniemi a v podmínkách, kde spolu kolonie sousedí příliš těsně. V závislosti na hustotě
výsevu pozorujeme i různá jiná uspořádání morfotypu F (kapitola 3.1.3.).
Vývoj jedné kolonie ve velice řídkém výsevu (maximálně 10 kolonií na misku)
Nejprve pozorujeme růst hladkého nestrukturovaného kopečku, který nazýváme středová část.
Asi po dvou dnech začne po obvodu středové části růst výrazně jiná forma, která je tenčí a na
rozdíl od středové části není hladká a lesklá, ale matná a hrubá. Označujeme ji jako mezikruží.
Okolo pátého dne pozorujeme ukončení růstu mezikruží a na jeho okrajích začne růst znovu
hladká a lesklá forma – lem.
Pátý den začíná středová část červenat – důsledkem produkce a hromadění pigmentu
prodigiosinu. Kolem sedmého dne se začne vybarvovat i lem a zároveň se růst kolonie zastaví.

Obr. 3.3: Vývoj kolonie v čase. Zobrazená kolonie pochází z jediné buňky a nemá ve své
blízkosti žádné jiné kolonie (dny představují stáří kolonie).
Růst kolonie se zastaví mezi sedmým a osmým dnem a její průměr je cca 15 mm. Časový
průběh růstu kolonie morfotypu F je ukázán v grafu 3.1.

45

Graf 3.1: Vývoj kolonie F morfotypu v čase. Znázorněna směrodatná odchylka (n=16).
Na obr. 3.4 jsou zobrazeny přírůstky kolonie k určitému dnu.

Obr. 3.4: Přírůstky kolonie morfotypu F v čase. Linky ukazují přírůstek v příslušném dni.
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Vývoj kolonie ve středně hustých výsevech (desítky až stovky kolonií na misku)
Při středně hustých výsevech se kolonie vyvíjí rychleji, než u řídkých výsevů a dorůstají do
menších velikostí úměrně počtu a vzdálenosti jejich sousedů. Pokud se takto vyseté kolonie
setkají v časných fázích růstu, mohou vytvořit společnou strukturu – soukolonií (viz šipka na
obr. 3.5); toto uspořádání popisuje kapitola 3.1.3.1. Dále pozorujeme na okrajích takového
výsevu asymetrický růst směrem do volného prostoru (viz šipka na obr. 3.6).

Obr. 3.5: Středně hustý výsev kolonií. Šipky ukazují soukolonií. Úsečka představuje délku 10
mm; (6. den růstu).

Obr. 3.6: Asymetrický růst na okrajích výsevu. Šipka ukazuje asymetrický růst. Úsečka
představuje délku 10 mm; (6. den růstu).
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Vývoj kolonie v hustých výsevech (stovky a tisíce kolonií na misku)
Při vysokých hustotách výsevu vznikají drobné červené kolonie, které nejsou typicky
strukturované, a jejich velikost nepřesáhne 10 mm, svůj růst zastaví již mezi 2. a 3. dnem.

Obr. 3.7: Hustý výsev kolonií. Úsečka představuje délku 1 cm; (6. den růstu).
Při nejhustších výsevech desítek tisíc a více CFU na misku vzniká jednolitý tenký povlak přes
celou misku bez náznaku struktury.
Kolonie ukončí svůj růst mezi 7. a 8. dnem, velikost průměru je cca 15 mm. Průměr
kolonie je menší, pokud je v sousedství jiných kolonií.

3.1.3. Typy uspořádání morfotypu F
Abychom podchytili rozdíly ve vlastnostech útvarů vzniklých jinak než z jediné buňky,
vyhradili jsme termín „kolonie“ pro „tělo“ vzniklé z jediné buňky. Zde jsou vyjmenované a
popsané jiné typy uspořádání než je kolonie:
3.1.3.1. Soukolonií
Toto uspořádání bylo zmíněno v kapitole 3.1.2. (viz obr. 3.5), takto označujeme pozorovaný
útvar, kdy více kolonií splyne v jediné F tělo s více středy ale společným lemem. Ochota k
tomuto uspořádání se u kolonií zachovává až do určité vzájemné vzdálenosti, od které se už
soukolonií nevytvoří a namísto toho se tvoří nejprve ve směru sousední kolonie lem, který se
posléze vyvine kolem celé kolonie.
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3.1.3.2. Kibuc
S kolonií téměř identické útvary dostaneme, když inokulujeme bakteriální tělo pomocí jehly
nebo kapky obsahující tisíce až desítky milionů buněk. Takto vzniklému útvaru říkáme „kibuc“
a toto vymezení bude dodržováno v celé experimentální části.
Inokulace kibucu může být prováděna:
1. Jehlou s nabranou biomasou, která je dotykem přenesená na agar – takový způsob je nazýván
„tečkování“,
2. Pomocí pipety, kde je inokulována kapka s definovaným objemem a počtem bakterií - nazváno
„kapání“.
V následujících pokusech bude využito obou těchto typů inokulace. Výhodou je možnost
inokulace („sázení“) kibucu do cílového místa tečkováním i kapáním. Další výhodou je
definované množství bakterií u kapání, které bylo prováděno vždy kapkou o objemu 1 µl
suspenze a pokud není uvedeno jinak, je hustota suspenze řádově 105 CFU/µl.
Pokusili jsme se srovnat chování kibuců s chováním kolonií:
Inokulovali jsme tečkováním kibucy do kruhu o průměru 20 mm, tj. zhruba velikost kolonie
(viz obr. 3.8).

Obr. 3.8: Kibucy vytečkované do kruhu o průměru 2 cm. A) 2 kibucy, šipka ukazuje rýhu
v místě setkání; B) 4 kibucy; C) 8 kibuců; D) 64 kibuců; (6. den vývoje kibuců).
Dva blízko sebe umístěné kibucy vytvořily soukolonií podobně jako u kolonií, ale s rýhou (obr.
3.5 šipka) v místě setkání. U o něco vzdálenějších čtyř kibuců pozorujeme asymetrický růst
směrem do volného prostoru, stejně jako u kolonií (obr. 3.6). U osmi kibuců v těsné blízkosti
pozorujeme vytvoření malého červeného kibucu uprostřed a růst ostatních kibuců je opět
asymetrický. Při vyťukání 64 kibuců pozorujeme uprostřed malé, nestrukturované kibucy
připomínající malé, nestrukturované kolonie (obr. 3.7) a na okrajích jsou kibucy srostlé.
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3.1.3.3. Makula
Název je odvozen z latinského slova macula, skvrna. Jde o útvar připomínající skvrnu vzniklý
z morfotypu F. Vzniká tak, že nezaočkujeme F morfotyp do bodu, ale do plochy větších
rozměrů. Nevytvoří se tak standardní F struktura, namísto toho vznikne celočervená skvrna,
blíže viz kapitola 3.1.4.1. Toto uspořádání připomíná jednolitý povlak vzniklý z výsevu
několika desítek tisíc CFU na misku zmiňovaný v kapitole 3.1.2. a principiálně se od něj neliší –
u větších makul také pozorujeme ztenčení a ne tolik výrazné probarvení ve středu v kontrastu
s dobře vybarvenými okraji nebo celými barevnými menšími makulami.
Makulu jako standardizované bakteriální tělo používáme v téměř všech pokusech v kapitole 3.2.
Standardizovaná inokulace makuly byla prováděna kapáním 30 µl suspenze obsahující řádově
105 CFU/µl a pipetou tažena do vzdálenosti 50 mm. Pokud nemohla být tato velikost dodržena,
upravili jsme množství aplikované suspenze na odpovídající poměr vzhledem k plánované
velikosti makuly.
3.1.3.4. Chyby růstu
Občas pozorujeme i výskyt jakýchsi „vzbouřeneckých útvarů“, které konečný plán bakteriálního
těla porušují. Příkladem jsou situace, kdy v některých místech na okrajích kolonií nebo kibuců
není ukončeno dělení a objevují se „výhonky“, které vybíhají za obvodový lem (obr. 3.9 A). V
těchto případech lze předpokládat, že uvedené výhonky pocházejí nejspíše klonálně
z mutovaného jedince. V některých ojedinělých případech se stane, že výhonky vybíhají přímo
ze středové části kibucu (obr 3.9 B).

Obr. 3.9: Chyby růstu. A) výhonky vybíhající za lem, 7. den růstu; B) výhonky vybíhající ze
středové části, 4. den růstu.
Bakteriální těla vyvinutá z více bakterií mohou za určitých podmínek spolupracovat na
vytvoření morfotypu F (viz soukolonií, kibuc).

50

3.1.4. Geometrie inokulace
3.1.4.1. Inokulace do terčíku
Tělo morfotypu F nemusí vznikat jen z jediné bakterie, stejně dobře vznikne dokonce z miliard
bakterií, jak jsme viděli u případu kibuců - i přes ohromný počet zakládajících buněk se
překvapivě vytvoří klasický, ničím nenarušený F fenotyp.
Otázkou této kapitoly je, jaké jsou prostorové možnosti koordinace vytváření F fenotypu. Již
jsme viděli, že inokulace do velkých prostorů dává vznik podle hustoty inokulace izolovaným
koloniím, soukoloniím, nestrukturovaným červeným koloniím; dostatečně hustá inokulace
potom dává vznik souvislému nárůstu, popřípadě makule tj. uspořádání, které nevede k udržení
standardního F fenotypu. (Rozdíl souvislého nárůstu a makuly je neostrý, souvislý nárůst je
tenký a bývá málo vybarvený, zatímco tloušťka makuly je mohutnější a je převážně červená.)
Pozorovali jsme vliv zvětšujícího se inokulačního terčíku s dostatečnou densitou bakterií na
konečný tvar F kibucu. Kapky o objemu 1 µl obsahující asi 105 CFU byly do inokulačního
terčíku požadované velikosti roztírány skleněnou tyčinkou s malou skleněnou kuličkou na
konci. Velikosti terčíků byly zvětšovány počínaje terčíkem o průměru 2 mm až po terčík o
průměru 20 mm.

Obr. 3.10: Konečná stadia F morfotpu v závislosti na většujícím se průměru inokulačního
terčíku. (2, 4, 8 a 10 mm; úsečka představuje 1 cm; 7. den růstu).
Zvětšování inokulačního terčíku vedlo přímo úměrně ke zvětšování středové části na úkor
mezikruží, ale celková velikost kibucu po sedmi dnech růstu zůstala na standardní hodnotě
okolo 15 mm průměru. Ovšem tak to pokračovalo jen do překročení určité velikosti
inokulačního terčíku - tato velikost koresponduje s průměrnou velikostí mezikruží (10 mm). V
tomto bodě ještě vidíme tendenci k rozlišení středu a lemu, ale už žádné mezikruží. Tuto
velikost označujeme jako kritickou hodnotu pro vznik fenotypu F. Od tohoto kritického bodu
dál pozorujeme zvětšování konečné velikosti přímo úměrně ke zvětšující se velikosti
inokulačního terčíku, tělo již není standardně strukturované, tedy je makulou (viz graf 3.2 a graf
3.3)
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Graf 3.2: Závislost velikosti středové části (modrá linka), mezikruží (zelená linka) a celé
kolonie (červená linka) po sedmi dnech růstu na průměru inokulačního terčíku. Šedá linka
ukazuje přechod mezi F fenotypem a makulou tzv. kritickou hodnotou pro vytvoření F
fenotypu.
Vývoj velikosti útvarů vzniklých z různě velkých inokulačních terčíků v čase ukazuje graf 3.3.
Útvary vzniklé z inokulačních terčíků s podkritickou velikostí se vyvinou v kibucy a jejich
velikost směřuje ke standardní velikosti kibucu – tj. cca 15 mm v průměru. Těla vzešlá
z inokulačních terčíků větších, než je kritická hodnota pro tvorbu kibucu, se stávají makulou
s konečnou velikostí větší, než standardní velikost kibucu.
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Graf 3.3: Vývoj velikosti útvarů vzniklých z různě velkých inokulačních terčíků v čase.
Zeleně inokulace s podkritickým průměrem inokulačního terčíku (2, 4, 6, 8 mm – tj. ty, ze
kterých se vyvinuly kibucy s F fenotypem). Z oranžových inokulací (10, 12 mm) se vyvinuly
makuly.
Útvary, které dodržují standardní tvar F morfotypu, dorůstají shodně do velikosti cca 15
mm průměru.
Mezikruží dorůstá vždy do stejné velikosti, a to i nezávisle na velikosti vnitřního terčíku.
Kritickou hodnotou pro vznik F fenotypu je velikost inokulačního terčíku o maximálním
průměru 10 mm.
3.1.4.2. Plasticita F morfotypu
Testovali jsme různé variace inokulace (inokulace do čáry, kříže, prstence) a sledovali, jak a zda
se bude měnit typická struktura F morfotypu s jeho středem, mezikružím a lemem.
Základní tvar – kruhový útvar rostoucí z jediného centra byl deformován inokulací do
atypických tvarů.
Čáry a kříže byly inokulovány tažením kličky s biomasou, prstence byly kvůli pravidelnosti
inokulovány razítkováním ze souvislého nárůstu bakterií.
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Inokulace do čáry
Morfotyp F jsme inokulovali tažením kličky do čar dlouhých od 1 cm až do 5 cm s různou
tloušťkou.

Obr. 3.11: Výsledné tvary bakteriálních těl roztažených při inokulaci do délky. A) délka 10
mm, šířka 2 mm; B) délka 50 mm, šířka 2 mm; C) délka 30 mm, šířka 6 mm; (7. den růstu).
Pokud je čárová inokulace dostatečně tenká (srv. s kritickou hodnotou pro vznik F fenotypu; viz
graf 3.2), pozorujeme růst výsledného těla jakoby kontinuum středů těsně vedle sebe (viz
soukolonií, obr. 3.5), které se potom standardně obalí mezikružím završeným lemem.
Důsledkem takového „růstu vedle sebe“ je i menší šířka uprostřed 5 cm dlouhé čáry (obr. 3.11
B) – analogicky k menším koloniím, nacházejícím se v středně hustém výsevu (obr. 3.5) a
protože již nejde o klasickou fontánku, nazvali jsme tento útvar F-like strukturou.
Pokud je inokulační čára širší než je kritická hodnota pro vznik F fenotypu, vznikne protáhlá
makula (viz kapitola 3.1.3.3.). K vytvoření makuly dojde i v případě, kdy je čára o něco užší,
než kritická hodnota pro vznik F fenotypu (obr. 3.11 C). Předpokládáme, že ke snížení této
hodnoty dochází ze stejného důvodu, jako ke snížení šířky uprostřed tenké čárové inokulace.
Tomu odpovídá i to, že občas na konci takové protáhlé makuly pozorujeme drobný růst
struktury mezikruží – srv. asymetrický růst na jeho okraji výsevu, obr. 3.6.
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Inokulace do kříže
Sledovali jsme, zda útvary inokulované do křížů budou směřovat k vytvoření standardního F
morfotypu. Inokulovali jsme do malých křížů tažením kličky tak, aby velikost ramen
nepřesahovala 10 mm. Větší kříže jsme inokulovali roztěrem bakteriální suspenze tak, aby
ramena byla cca 20 mm dlouhá.

Obr. 3.12: Vývoj křížových útvarů v čase. Nahoře malý kříž, dole větší kříž; dny značí stáří
objektu.
U malých křížů pozorujeme růst mezikruží vějířovitě okolo vrcholů ramen, nakonec se kolem
útvaru vytvoří společný lem, který pozorujeme u F-like struktur (obr. 3.11 A, B) nebo u
soukolonií (obr. 3.5 a obr. 3.8 A).
U větších křížů pozorujeme růst mezikruží a následně lemu jen na koncích ramen – podobně
jako v případě protáhlých makul s nadkritickou šířkou (obr. 3.11 C). Šířka ramen je zde sice
menší, než u makul s nadkritickou hodnotou (obr. 3.11 C) a měl by vzniknout kříž s rameny ve
formě F-like struktury (obr. 3.11 B), ale celkový tvar je navíc výsledkem vzájemného působení
obou na sebe kolmých ramen.
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Inokulace do prstence
V dalším typu pokusu jsme volili inokulaci ve tvaru prstence. Toho jsme dosáhli razítkováním.
Jak bude vypadat výsledný tvar vzešlý z prstencové inokulace, záleží na průměru takového
prstence.

Obr. 3.13: Výsledek prstencové inokulace. A) průměr inokulace do 5 mm; B) průměr inokulace
mezi 5-15 mm, šipka ukazuje prázdný střed; C) inokulace větší než 15 mm, šipka ukazuje
mezikruží na vnitřní straně; (7. den vývoje).
Pokud je průměr prstence větší než 15 mm, vypadá struktura jako stočená F-like čára
s mezikružím a lemem po obou stranách (obr. 3.13 C) i když na vnitřní straně jsou mezikruží a
lem redukované (opět odpovídající tendenci kolonií ve středně hustém výsevu). Pokud ale
průměr prstence budeme zmenšovat a to na hodnoty v rozmezí 5 – 15 mm, mezikruží na vnitřní
straně zmizí úplně a výsledný útvar vypadá jako standardní tělo morfotypu F s prázdným
středem uprostřed (obr. 3.13 B). Pokud je průměr menší než 5 mm, prázdný střed se zacelí a
vzniklý útvar je prakticky F kibuc (obr. 3.13 A).
Kruhový tvar kolonie není pevně stanovený, konečný tvar se vytváří aktivitou dělících se
buněk v závislosti na aktuálním kontextu. Tělo vzniklé inokulací do čáry nebo do prstence
za výše uvedených podmínek zachová rysy morfotypu F.
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3.1.5. Rekonstituce
Položili jsme si otázku, zda k utváření morfotypu F je zapotřebí růstu nebo zda morfotyp F
vzniká aktivním formováním (ať již pohybem, nebo dodatečnou diferenciací) nedělící se masy
buněk. Odpovědí byly experimenty s porušováním vyvíjející se struktury morfotypu F.
V prvním experimentu byly kibucy porušovány v druhém, třetím, čtvrtém a sedmém dnu růstu
(viz obr.3.14). Porušování bylo prováděno homogenizací kibucu pomocí skleněné tyčinky, která
byla zakončena malou kuličkou a to vždy jen v rámci území vyvíjejícího se bakteriálního těla.

Obr. 3.14: Rekonstituce F morfotypu. Kibuc byl porušován v různých fázích vývoje, A) vývoj
kontrolního kibucu (2, 3, 4, 7 a 14 dnů); B) kibuc rozrušen 2. den; C) kibuc rozrušen 3. den; D)
kibuc rozrušen 4. den; E) kibuc rozrušen 7. den; pro B-E vlevo kibuc před porušením, vpravo
kibuc po porušení a následné kultivaci; měřítko shodné pro všechny obrázky; dny představují
stáří útvaru.
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Druhý den narůstají kibucy do velikosti asi 5 mm. Kibucy po porušení a následné kultivaci
dorostly téměř do klasického tvaru F fenotypu (obr. 3.14 B).
Třetí den je velikost kibuců asi 7 mm. Po porušení takového útvaru již nedojde k obnově F
morfotypu, přesto je vidět během následné kultivace další růst a částečná tendence k formování
lemu okolo mohutné středové části. Pozorujeme pouze náznak oddělení obou částí ve formě
zářezu, tzn. mezikruží chybí. Takovýto útvar lze již nazvat makulou (obr. 3.14 C).
Čtvrtý den, kdy velikost vyvíjejícího útvaru je asi 10 mm, vzniká po porušení a následné
kultivaci makula (obr. 3.14 D).
Sedmý den, tj. po ukončení růstu kibucu, nenásleduje po porušení žádná tendence k
rekonstrukci ani další růst, pouze kolem nezrekonstituovaného útvaru pozorujeme po delší době
(po 14 dnech kultivace) nestrukturované bujení do okolního volného agarového prostoru, které
bývá někdy pozorováno u dlouho kultivovaných (14 dnů a více) objektů (obr. 3.14 E).
(Pozn.: Rovnoměrné porušení vyvinutého bakteriálního těla je obtížné, nelze získat na ploše
vyvíjejícího se morfotypu homogenní rozprostření biomasy buněk jako v předchozích
případech. Jednotlivé části vyvinutého kibucu – střed, mezikruží a lem, jsou v porovnání s méně
diferencovanými útvary ve 2., 3. a 4. dni vývoje daleko kompaktnější a vůči rozrušování
odolnější.)
V druhém typu pokusu byly porušovány jen části narostlého kibucu, jehož růst byl již ukončen
(viz obr. 3.15) Výsledky jsou obdobné jako v předchozím pokusu při porušení 7 dnů starého
kibucu – k rekonstrukci také nedochází.

Obr. 3.15: Porušení 15 dní starého kibucu po 3 dnech následné kultivace. A) neporušená
kontrola; B) porušený střed; C) porušené mezikruží; D) porušená celá polovina.
Závěrem lze říci, že po porušení kibucu se vzniklá homogenizovaná biomasa chová stejně jako
nově aplikovaná inokulace do terčíku (viz kapitola 3.1.4.1.). Následný tvar tedy není výsledkem
rekonstituce, ale výsledkem růstu, tzv. „novým zaočkováním“ do terčíku o velikosti původního
kibucu před porušením.
Po porušení kibucu třetího dne jeho růstu jsou už podmínky pro tvorbu F fenotypu nevyhovující
a vzniká tedy makula. Velikosti porušovaných útvarů jsou sice menší, než inokulační terčíky
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v předchozích pokusech (kapitola 3.1.4.1.) a měly by dát vznik téměř klasickému F morfotypu,
pouze s větším středem, ale musíme vzít v úvahu i časovou stopu působení na místo agaru, kde
k porušení kibucu dochází. „Nové zaočkování“ simulované porušením vyvíjejícího se kibucu
probíhá totiž na agaru, který je předchozím růstem kibucu nějakým způsobem modifikován, tj.
kondiciován (viz kapitola 3.2.4.).
K formování morfotypu F je zapotřebí růst.

3.1.6. Přidávaná inokulace k tělu morfotypu F
Testovali jsme, jak budou kolonie a kibucy reagovat na přidanou biomasu. Novou inokulaci
jsme vytečkovali do těsné blízkosti (méně než 1 mm) 4 dny rostoucí kolonie a kibucu.

Obr. 3.16: Nově inokulovaná biomasa do blízkosti rostoucí kolonie, nebo kibucu. A) Inokulace
k 4 dny staré kolonii v den inokulace, zvětšeno 160x; 2. den po inokulaci, zvětšeno 160x; 4 den,
po inokulaci; B). Inokulace k 4 dny starému kibucu v den inokulace, zvětšeno 160x; 2. den po
inokulaci, zvětšeno 160x; 4 den, po inokulaci.
Po přidání masy bakterií ke kolonii (obr. 3.16 A) pozorujeme vznik útvaru podobnému
soukolonií (obr. 3.5). Soukolonií je standardně vytvořeno ze dvou rovnocenných partnerů, zde
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ale pozorujeme vytvoření „satelitního středu“ na okraji rostoucí kolonie (obr. 3.16 A, 4. den po
inokulaci).
V druhém případě (obr 3.16 B) kibuc přidanou biomasu přeroste bez vytvoření satelitního
středu, dochází k zabudování biomasy do těla kibucu, pouze směrem růstu inokulace
pozorujeme porušení kruhové symetrie kibucu ve formě vyboulení (obr. 3.17 B, 4. den po
inokulaci).
Další pokus směřoval k otázce, zda se pozorované porušení kruhové symetrie bude prohlubovat
při dalších přidávaných inokulacích. K den starému kibucu jsme do těsné blízkosti tečkováním
inokulovali

novou biomasu a následně stejným způsobem přidávali každý další den

k rostoucímu vyboulení biomasu další až do 3. dne růstu kibucu.

Obr. 3.17: Opakovaná inokulace do blízkosti rostoucího kibucu. Šipky ukazují místo nové
inokulace.

A) první inokulace k jeden den starému kibucu (viz první šipka), foto po 24

hodinách růstu; B) druhá inokulace ke dva dny starému kibucu (viz druhá šipka), foto po 24
růstu; C) třetí inokulace ke tři dny starému kibucu (viz třetí šipka), foto po 72 hodinách růstu.
Pozorujeme opakované začleňování nově vytečkovaného kibucu do blízkosti nedovyvinutého
kibucu po celou dobu jeho růstu. Nepozorujeme však výraznější porušení konečné symetrie
kibucu, než v případě pouze jedné přidané inokulace.
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Další pokus testoval chování nově inokulovaných kibuců k již zralému vyvinutému kibucu.
K týden starému kibucu byly do vzdálenosti 2 mm , 5 mm a 10 mm vytečkovány tři kibucy.

Obr. 3.18: Inokulace do různých vzdáleností (2 mm, 5 mm a 10 mm) od vyvinutého kibucu.
V době inokulace nových kibuců byl vyvinutý kibuc 7 dní starý; (1. - 6. den růstu po přidání
nových kibuců).
Nově inokulované kibucy téměř vůbec nerostou a připomínají malé červené kibucy.
Přidávaná biomasa k vyvíjejícímu se kibucu se do kibucu začlení, u vyvinutého kibucu je
vývoj nově inokulových kibuců potlačen.
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3.1.7. Vliv omezeného prostoru
Vliv na konečnou velikost a tvar kibucu jsme zaznamenali i v závislosti na množství
nabídnutého agaru a na pozici kibucu na misce.
Množství poskytnutého agaru jsme zmenšovali tak, že jsme ve standardně naplněné agarové
misce (20 ml živného agaru) vyřezávali prstence agaru tak, abychom vytvořili kruh o určitém
průměru a oddělili ho od ostatního zbývajícího agaru na misce.
Do takto vytvořených kruhů o průměru 4 cm, 3 cm a 2 cm jsme vytečkovali kibuc a sledovali
jeho vývoj.

Schéma přípravy agaru - okolní agar byl ponechán kvůli zachování vlhkostních podmínek
v misce.

Obr. 3.19: Ovlivnění kibucu velikostí nabídnutého prostoru. Průměr agarového kruhu 9 cm , 4
cm , 3 cm a 2 cm); (úsečka představuje 1 cm; 5. den vývoje kibuců).
V porovnání s kontrolou rostoucí na standardní misce (průměr 9 cm) jsme pozorovali se
zmenšující se velikostí nabídnutého prostoru urychlený vývoj kibuců, tj. rychlejší nástup lemu a
rychlejší vybarvování a zároveň poněkud menší konečnou velikost. Vliv zmenšovaného
prostoru byl tím výraznější, čím menší prostor byl kibucům poskytnut.
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Dále jsme pozorovali vývoj kibuců vykapaných na misku do různých pozic - doprostřed misky,
do rohu dělené misky a na kraj odříznutého agaru (viz obr. 3.20).

Obr. 3.20: Vliv topologie kibucu na jeho vývoj. A) kibuc uprostřed misky; B) kibuc v rohu
dělené misky; C) kibuc na kraji agaru; (5. den růstu).
Kibucy sousedící s přepážkou (obr. 3.20 B), nebo uříznutým agarem (obr. 3.20 C) vykazují
asymetrický růst směrem od překážky a rychlejší vývoj – rychlejší nástup lemu směrem
k překážce.
Vývoj kibucu je ovlivněn velikostí nabízeného prostoru. V blízkosti okraje agaru nebo
přepážky dochází k rychlejšímu vývoji bakteriálního těla a jeho asymetrickému růstu.
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3.2. Ovlivňování kolonií a kibuců morfotypu F jiným bakteriálním
tělem
V kapitole 3.2. se zaměříme na sledování vlivu okolního bakteriálního nárůstu na morfogenezi a
konečný tvar sledovaného bakteriálního těla. Již jsme pozorovali velikostní i tvarovou závislost
na hustotě výsevu sousedících kolonií.
Vliv sousedících bakteriálních těl se projeví dvěma způsoby (jakkoli mohou být vnitřně
svázané): první je ovlivnění konečné velikosti, tvaru a struktury kolonií. Druhým jevem je
rychlejší vývin kolonie - urychlené červenání i nástup lemu.
Cílem této kapitoly je popsat a prozkoumat toto ovlivnění.
Ovlivňování dvou kolonií nebo kibuců navzájem
Nejběžnějším příkladem vzájemného ovlivňování je reakce kolonie nebo kibucu na sousedící
kibuc nebo kolonii.
Kibucy jsme inokulovali do různé vzdálenosti od sebe.

Obr. 3.21: Kibucy v různé vzdálenosti. A) tečkované kibucy vzdálenost 3 mm; B) kapané
kibucy; C) tečkované kibucy vzdálenost středů 12 mm; (6. den růstu kibuců).
Pozorujeme tři typy reakcí – dostatečně blízké, tečkované kibucy vytvoří strukturu podobnou
soukolonií (i když s drobným rozdílem, tj. „jizvou“ na střetu, obr. 3.21 A). Druhým typem je
rychlé vytvoření lemu směrem k sousedovi a silně asymetrický růst směrem od souseda
pozorovaný u kapaných kibuců (obr 3.21 B). V případě třetího typu, když jsou dva kibucy od
sebe vzdálené více než cca 10 mm, pozorujeme zrychlený vývoj lemu ve směru souseda, ale
k dotyku lemů nedojde (3. 21 B). Podobné situace můžeme pozorovat i při vhodném výsevu
kolonií např. při středně hustím výsevu kolonií (obr. 3.5 a 3.6).
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3.2.1. Ovlivnění hustým výsevem kolonií
V kapitole 3.1.2 byl ukázán vývoj jednotlivých kolonií v středně hustém a hustém výsevu a
jejich vzájemný vliv na výslednou velikost a strukturu. Stejné výsledky jsou prezentované i
v případě kibuců (kapitola 3.1.3.2.) V této kapitole budeme sledovat ovlivnění vývoje kibucu
středně hustým výsevem kolonií.
Na misku s výsevem asi 100 kolonií jsme přidávali kibuc s řádově 105 CFU/µl v různém čase:
bezprostředně po vysetí, nebo se zpožděním jednoho, nebo dvou dnů.

Obr. 3.22: Vývoj kibuců na pozadí středně hustého výsevu kolonií. A) současná inokulace
kibucu a kolonií; B) výsev kolonií v době inokuloce kibucu byl 1 den starý; C) výsev kolonií v
době inokuloce kibucu byl 2 dny starý. Inzerty plně vyvinutý kibuc (A-C 7. den růstu).
Kibuc vykapaný současně s vysetím kolonií svým počtem bakterií při inokulaci tisíckrát
převyšuje počet zbývajících bakterií na misce. Přesto je jeho vývoj okolními koloniemi rychle
dohnán a jeho konečná velikost je redukovaná (obr. 3.22 A).
Pokud necháme výsev jeden den růst a až potom přidáme kibuc, je jeho růst inhibován velmi
výrazně – pozorujeme pouze slabý, nedobarvený nárůst (obr. 3.22 B), když necháme výsev růst
dva dny a až potom přidáme kibuc, je kibuc prakticky nepozorovatelný (obr. 3.22 C).
Kibuc je okolními koloniemi ve svém vývoji brzděn až inhibován.

3.2.2. Ovlivnění různě starým prstencem
Sledovali jsme, jak se bude měnit vliv různě starého nárůstu ve tvaru prstence na vývoj kibucu.
Prstenec je díky své pravidelné struktuře ideální bakteriální tělo pro zkoumání vlivu okolního
nárůstu na jediný kibuc.
Prstenec byl inokulován razítkováním stejně, jako v kapitole 3.1.4.2 s průměrem 15 mm. Kibuc
byl inokulován tečkováním doprostřed prstence.
Pozorovali jsme míru ovlivnění kibucu starého jeden a dva dny, okolo kterého byl inokulován
prstenec, míru ovlivnění kibucu inokulovaného ve stejné době jako prstenec a ovlivnění kibucu,
který byl vytečkován do jeden nebo dva dny narostlého prstence.
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Obr. 3.23:

Ovlivnění vývoje kibuců prstencem.

Schéma v šedivém poli ukazuje způsob

inokulace: černý útvar byl přidáván k útvaru béžovému. A) přidání prstence ke dva dny starému
kibucu; B) přidání prstence k den starému kibucu; C) současná inokulace; D) kibuc tečkovaný
do den starého prstence; E) kibuc tečkovaný do dva dny starého prstence; (5. den vývoje
kibuců).
Zde je přímo pozorovatelná stoupající míra ovlivnění inokulovaného kibucu starším nárůstem.
Čím později vzhledem ke stáří prstence byl kibuc zaočkován, tím větší pozorujeme jeho
ovlivnění – zmenšení velikosti a změnu morfologie. Navíc, pokud inokulujeme prstenec okolo
dva dny starého kibucu, nepozorujeme u prstence vytvoření mezikruží. Zde naopak starší kibuc
ovlivňuje strukturu prstence, jeho F-like struktura se ztrácí.
Velikost a morfologie kibucu je silně ovlivněna okolním nárůstem a intenzita tohoto
ovlivnění je přímo úměrná stáří prstence. Podobně ovlivňuje více vyvinutý kibuc F-like
strukturu prstence.
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3.2.3. Ovlivnění makulou
3.2.3.1. Konspecifická makula
Pro zjišťování vlivu jiného bakteriálního těla na morfogenezi jsme používali protáhlou makulu
F morfotypu – tzv. konspecifickou (viz 3.1.3.3.).
Ve zde prezentovaném experimentu byly současně inokulovány kibucy i makula. Kibucy byly
vytečkovány do určité vzdálenosti od makuly a sledovali jsme průběh jejich vývoje v závislosti
na vzdálenosti od okraje makuly a čase.

Obr. 3.24: Vývoj kibuců různě vzdálených od makuly. Sloupec vlevo kontrola; sloupec vpravo
ovlivňované kibucy; (2., 3., 4., 7. den vývoje).
Blízké sousedství kibucu nad makulou urychluje vývoj a vybarvování kibucu oproti kontrole,
kde se kibuc vyvíjí bez přítomnosti makuly.
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Vliv makuly na vývoj kibucu se se zvětšující vzdáleností od makuly oslabuje, což odpovídá
tvaru a velikosti kibucu při řídnoucí hustotě tečkování (obr. 3.8).
Ve vzdálenosti kibucu od makuly do asi 15 mm dochází ke ztrátě struktury takto umístěného
kibucu. Kibuc se rychle vybarví, aniž se strukturálně profiluje do morfotypu F. Vzhled takto
ovlivněných kibuců je srovnatelný se vzhledem F kolonií v hustém výsevu nebo F kibuců při
hustém sázení, kde v obou případech vznikají malé červené nestrukturované kolonie a malé
červené nestrukturované kibucy (viz obr. 3.7 a 3.8 D).
Při zvětšování vzdálenosti kibuců od makuly postupně pozorujeme zvětšování průměru kolonií
a růst mezikruží – nejprve asymetricky směrem od makuly a při vzdálenosti kibuců od makuly
větší než asi 18 mm, což jsme označili jako hraniční hodnotu pro vznik klasického F fenotypu
(viz graf 3.4, šedá linka), pozorujeme klasicky vyvinuté kibucy.

Graf 3.4: Závislost velikosti a tvaru kibuců na vzdálenosti od makuly. Červené a modré značky
kvalitativně rozlišují výsledný tvar kibucu – červené symboly představují případy s
nevyvinutým mezikružím nebo vyvinutým jen částečně (inzert A a B), modré symboly
představují kibuc se standardně vyvinutým mezikružím (inzert C), šedá zóna představuje
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standardní velikost kibucu, šedá svislá linka vyznačuje hraniční vzdálenost pro vytvoření
standardního F fenotypu. Dokumentováno po 7 dnech vývoje.
Konspecifická makula urychluje vývoj kibucu a má vliv na celkovou velikost a tvar
kibucu. Tento vliv klesá se vzdáleností od makuly.
3.2.3.2. Ovlivnění přes přerušený agar nebo přepážku
Pro bližší charakteristiku dosud popsaného vnímání sousedů jsme testovali, jestli můžeme
sledovat ovlivnění i v situaci, kdy kibuc a makula spolu nesdílejí společný agarový
prostor.V prvním pokusu jsme mezi makulami a kibucy vykapanými 1, 2 a 3 cm od okraje
makuly vyřízli napříč agarem rýhu: obě vyniklá agarová pole se nedotýkala v žádném místě.

Obr. 3.25: Ovlivnění F kibuců přes přerušený agar. A) kibucy ovlivňované makulou přes
přerušený agar;

B) kibucy sdílející s makulou společný agarový prostor; C) kontrola bez

makuly; (4. den vývoje).
Výsledkem překvapivě bylo, že se vnímání sousedů neomezuje jen na případy, kdy kibucy a
makuly sdílejí společný agarový prostor, ovlivnění ve formě ztráty struktury a rychlejšího
vývoje se objevilo i tam, kde mezi kibucem a makulou byl agar přerušen (obr. 3.25 A).
Abychom striktně oddělili oba agarové prostory a zamezili hypotetickému přesunu signálu,
použili jsme misky s přepážkou. Abychom zamezili případnému přesunu jakýchkoli chemikálií
přes přepážku vzlínáním, aplikovali jsme na vršek přepážky vazelínu.
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Opět jsme na každé straně přepážky inokulovali makuly a kibucy ve vzdálenosti 1 a 3 cm od
makuly.

Obr. 3.26: Ovlivnění kibuců makulou umístěnou za přepážkou. Vpravo kontrola bez makuly;
(4. den vývoje).
I zde jsme pozorovali výrazné ovlivnění kibuců oproti kontrole (obr. 3.26). To znamená, že
faktor urychlující vývoj kibucu se šíří vzduchem. Avšak pozorujeme menší míru ovlivnění, než
při sdílení stejného agarového prostoru.
Míru ovlivnění kibucu jsme zkusili zvýšit tak, že jsme nechali nejprve makulu tři dny narůst a
až potom jsme do sousedního kompartmentu inokulovali kibuc.

Obr. 3.27:

Ovlivnění kibuců tři dny starou makulou za přepážkou. A) situace při současné

inokulaci bez přepážky; B) situace při současné inokulaci s přepážkou; C) situace při o tři dny
zpožděné inokulaci kibuců s přepážkou; (4. den po inokulaci kibuců).
Kibucy vystavené o tři dny starší makule za přepážkou Obr. 3.27 vykazovaly větší míru
ovlivnění a připomínaly kibucy inokulované do blízké vzdálenosti k makule bez přepážky
Faktor, který způsobuje ovlivnění vývoje a konečného tvaru F morfotypu se šíří agarem i
vzduchem.
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3.2.3.3. Heterospecifická makula
Dosud jsme sledovali ovlivňování F kibucu jinými těly stejného (konspecifického) F morfotypu,
proto jsme vyzkoušeli nejprve vliv jiného morfotypu Serratie rubidei, poté i jiného
mikroorganismu. Použili jsem heterospecifické makuly v prvním případě morfotypu R (wildtype Serratia rubidaea), ve druhém makulu E. coli.
Schéma pokusu je opět podobné jako u předchozích pokusů, k makule morfotypu R i k makule
E. coli byly do vzdálenosti 1 nebo 2 cm od okraje makuly vytečkovány kibucy.

Obr. 3.28: Ovlivnění kibuců morfotypu F heterospecifickou makulou; A) makula morfotypu R;
B) makula E. coli; C) kontrola bez makuly; (4 den vývoje kibucu).
Kromě standardního urychlení vývoje kibuců jsme v obou případech (obr. 3.28 A, B) pozorovali
vznik dříve nepopsané struktury F kibucu – širokého bílého lemu navazujícího na červený lem
sledovaného kibucu.
U makuly E. coli jsme navíc pozorovali reakci makuly vůči F kibucům, makula byla v růstu
směrem k F kibucům inhibována (viz obr. 3.28 B).
Nově popsaná struktura se vytváří pouze jako reakce na heterospecifické mikroorganismy.
Zkusili jsme umístit heterospecifickou makulu za přepážku a vytečkovat kibucy do sousedního
kompartmentu.
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Obr. 3.29: Vliv o tři dny starších heterospecifických makul za přepážkou na vývoj kibuců. A)
makula morfotypu R; B) makula E. coli; C) kontrola bez makuly; ( 4. den po inokulaci kibuců).
Přítomnost širokého bílého lemu kolem F kibucu jsme v dělené misce nepozorovali a to ani při
použití makuly, která rostla na agaru již 3 dny před vytečkováním kibuců, pozorovali jsme jen
urychlení vývoje kibucu, i když mírnější, než při aplikaci makuly morfotypu F.
Heterospecifické makuly ani po třech dnech nepůsobí ztrátu klasické F struktury (srv. obr 3.27
C).
Kibucy vystavené vlivu hetrospecifické makuly vytvářejí dříve nepozorovanou strukturu –
široký bílý lem. Tento efekt pozorujeme pouze při sdílení společného agarového prostoru.

3.2.4. Ovlivnění kondiciovaným agarem
Položili jsme si otázku, jaká je v případě konspecifických makul povaha pozorovaného
ovlivňování.

Z předchozích pokusů vyplývá, že jde o vzduchem šiřitelný signál. Zbývá

vyloučení zvukových a světelných signálů event. pulzů chemických látek. Proto byly provedeny
pokusy s kondiciovaným agarem, tj. agarem vystaveným působení zdroje signálu - makuly,
nebo kolonií, které byly potom odstraněny. To bylo umožněno jejich pěstováním na propustné
membráně – celofánu.
3.2.4.1. Výsev na kondiciovaný agar
Jakou roli hrají při deformovaném vývoji kolonií a kibuců živiny už odpověděly pokusy
s přepážkou, na jejichž základě jsme vyloučili vliv odčerpávání živin a lze se domnívat, že
pozorované změny morfologie jsou způsobeny signálem přicházejícím ze strany sousedního
těla.
Přesto jsme se pokusili odpovědět na otázku, do jaké míry ovlivňuje absence živin správný
vývoj F morfotypu při blízkém sousedství F kolonie nebo kibucu s jiným bakteriálním tělem.
Experiment byl umožněn pěstováním nárůstu na celofánu. Tímto pěstováním sice nedostaneme
plný nárůst, makuly jsou poněkud tenčí než na agaru, ale je dostatečný pro tvorbu signálu i
částečné vyčerpání živin.
Makulu jsme nechali na celofánu růst dva resp. tři dny a potom jsme celofán i s makulou
odstranili. Takto kondiciovaný a o živiny ochuzený agar jsme doplňovali živinami pomocí 20x
koncentrovaného živného bujónu v takovém množství, aby doplnil zhruba 50 % živin
původního živného agaru za předpokladu, že všechny živiny byly nárůstem na celofánu
vyčerpány. Kontrolou nám byl čistý agar doplněný 20x koncentrovaným živným bujonem na
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50% živin standardního živného agaru. Vykapali jsme kibuc s různou počáteční hustotu bakterií
na takto kondiciovaný a doplněný nebo nedoplněný agar a sledovali vliv na jeho vývoj (obr.
3.30).

Obr. 3.30: Vliv kondiciovaného agaru a vliv doplnění živin na vývoj kibuců.
A) kontrola-standardní živný agar; B) 2 dny kondiciace bez doplnění živin; C) tři dny
kondiciace bez doplnění živin; D) čistý agar, kam bylo doplněno 50% živin E) 2 dny kondiciace
s doplněním živin; F) tři dny kondiciace s doplnění živin; (7. den růstu).
Kontroly, které byly vysazeny na samotný agar s doplněnými živinami na 50 % standardního
živného agaru (obr. 3. 30 D) vykazují asi o polovinu menší vzrůst než u kontroly na
standardním živném agaru (obr. 3.30 A), ale s dobře rozlišitelnými strukturami mezikruží i
lemu.
Na agaru, který byl vystaven nárůstu po 2 dny a nebyl doplněn živinami (obr. 3.30 B) v případě
husté inokulace vyrostl malý nestrukturovaný kibuc, v případě řidšího vykapání vyrostly
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rozeseté drobné červené kolonie (event. drobné červené kibucy), připomínající kolonie v hustém
výsevu (viz obr. 3. 7), po doplnění živin (obr. 3.30 E) narostly malé nestrukturované kibucy.
Na agaru, který byl vystaven nárůstu po 3 dny a nebyl doplněn živinami (obr. 3.30 C)
nevyrostlo téměř nic, po doplnění živin (obr. 3.30 F) narostly malé červené kibucy při husté
inokulaci, v řidší inokulaci vyrostly rozeseté drobné červené kolonie (event. drobné červené
kibucy).
Kondiciovaný agar ovlivňuje vývoj kibucu. Kibuc ztrácí i po doplnění živin svou
strukturu.
3.2.4.2. Kondiciovaný agar za přepážkou a panenský agar
S vědomím toho, že makula dokáže ovlivňovat F kibucy i přes přepážku a že podobné ovlivnění
vykazuje i kondiciovaný agar, vyzkoušeli jsme experimentální uspořádání s kondiciovaným
agarem, který byl umístěn vzhledem k vykapaným kibucům za přepážkou.
Makuly byly pěstovány na celofánu a po třech dnech byly odstraněny. Ve stejnou dobu byly do
sousedního kompartmentu vykapány kibucy a to buď na agar, který byl v procesu kondiciace na
misce stále přítomný tj. „exponovaný agar“, nebo na agar, který byl do kompartmentu
aplikovaný až po odstranění makuly tj. „panenský agar“ (viz obr. 3.31).

Obr. 3.31: Vliv kondiciovaného agaru za přepážkou na vývoj kibuců. A) makula na membráně
a exponovaný agar; B) kondiciovaný agar a exponovaný agar; C) kondiciovaný agar a panenský
agar; inserty kontrola bez ovlivnění; (4 den růstu).
Kibucy i po odstranění makul vykazovaly podobnou míru ovlivnění, jako v přítomnosti 3 dny
staré makuly (viz obr. 3.27 C). Výsledek s použitím panenských agarů (obr. 3.31 C) byl
překvapivě téměř srovnatelný se dvěma předchozími případy (obr 3. 31 A, B), opět vznikly
malé nestrukturované kibucy. Z toho jsme usoudili, že plynná látka ovlivňující morfogenezi a
konečný vzhled F morfotypu vysílaná makulou do atmosféry i nakumulovaná v agaru pod
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celofánem, se po odstranění makuly uvolňuje nadále z kondiciovaného agaru do atmosféry v
míře natolik dostatečné, že ovlivní kibucy vyvíjející se dokonce i na panenském agaru.
Pro přehlednější pochopení předkládaného pokusu uvádíme jeho schéma včetně možné
interpretace.

Obr. 3.32: Schéma průběhu pokusu: 1) na membráně roste makula vysílající signál do agaru
pod membránu (tmavě modrá šipka) i do atmosféry (modrý obláček), ze které se tento signál
zapouští do sousedícího agaru (=exponovaný agar); 2) po třech dnech růstu byla makula i
s celofánem odstraněna, také byl odstraněn exponovaný agar a do uvolněného místa byl
aplikovaný čerstvý agar – tj. panenský, tzn. že v jednom kompartmentu máme kondiciovaný
agar a v druhém kompartmentu agar panenský; 3) na panenský agar byl vysázen kibuc, který je
ovlivňován uvolňovaným signálem ze sousedního kondiciovaného agaru (světle modrý
obláček). 4) hladina signálu zachycená v panenském agaru brzy dosáhne hladiny signálu
exponovaného agaru (světle modrá barva).
Na ovlivnění kibuců stačí signál uvolněný z kondiciovaného agaru v sousedním
kompartmentu.
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3.2.5. Ovlivnění suspenzí bakterií
V minulých kapitolách bylo rozebíráno ovlivnění kibuců sousedící makulou. Otázkou zůstávalo,
zda je takové ovlivňování vázáno na růst bakteriálního těla na pevném podkladu, nebo jsou
látky ovlivňující vývoj morfotypu F vylučovány i volně žijícími bakteriemi v suspenzi.
Do dělené misky jsme do jednoho kompartmentu vytečkovali kibucy a do sousedního
kompartmentu aplikovali 5 ml bakteriální suspenze morfotypu F, narostlé v živném bujonu
s glukózou do stacionární fáze.

Obr. 3.33: Vliv bakteriální suspenze na vývoj kibuců. A) kibucy v sousedství bakteriální
suspenze; B) kibucy v sousedství makuly; C) kibucy v sousedství prázdného agaru – kontrola;
(4. den růstu).
V porovnání s kontrolou byl vývoj kibucu ovlivňovaného bakteriální suspenzí (obr. 3.33 A)
zřetelně rychlejší a vzhledem k případu s makulou (obr. 3.33 B) se téměř nelišil. Z toho
usuzujeme, že i bakterie v suspenzi produkují faktor, ovlivňující vývoj F kibuců a produkce
tohoto faktoru tudíž není vázána pouze na život bakterií žijících ve strukturovaných tělech.
Signál, který pozorujeme, není vázán na strukturu bakteriálního těla a je vylučován i
bakteriemi rostoucími v suspenzi.
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3.2.6. Pokus o určení povahy morfogenetického faktoru v rámci morfotypu F
Pozorování uvedená v předchozích kapitolách lze shrnout následovně:
F těla do okolí (do agaru i do vzduchu) uvolňují látku (nebo směs látek), kterou dokáže jiné F
tělo vnímat – ať už přímo, nebo díky vyvolaným fyzikálním změnám v prostředí (např. změna
pH, nebo osmolarity) a reagovat na ni výše popsanými způsoby, tj. urychleným vývojem,
zmenšením velikosti nebo ztrátou klasického F tvaru. Tento signál není vázán na strukturu
bakteriálního těla (na určité diferencované buňky), bakteriální suspenze je stejně dobře zdrojem
signálu. Tato látka (popř. směs látek) se absorbuje do agaru a zároveň se šíří atmosférou do
okolí, nebo dokonce může být z agaru, v němž je naabsorbována do atmosféry uvolňována
Tudíž reakce F morfotypu nejsou vázány na aktuální přítomnost živých těl (obr. 3.31 a
3.33).
Jako první krok k určení signálu jsme zkusili vyloučit malé plynné molekuly typu H2S nebo
NH3, které jsou častými signálními molekulami mezi organismy přidáním pasti, která by měla
hypotetický signál z atmosféry vychytat.
Pro vychytání NH3 jsme použili 10% resp. 20% roztok kyseliny citronové. Kyselina citronová
reaguje s NH3 za vzniku citrátu amonného.
Pro vychytání H2S jsme použili 30% roztok hydroxidu draselného, který se sirovodíkem reaguje
a vzniká K2S a voda.
Důležité je zjistit, zda výše uvedené pasti neovlivňují růst F kibuců nějakým jiným způsobem,
než je vychytávání signálu. Pomocí lakmusového papírku jsme zjistili, že agar sousedící s pastí
své pH nemění.
V prvním typu pokusu s roztokem kyseliny citronové jsme použili misku rozdělenou přepážkou
na tři části. Do první části jsme na živný agar vykapali kibucy. Do druhé části jsme na agar
inokulovali makulu a do třetí části jsme umístili signální past, tj. 5 ml 10% nebo 20% roztoku
kyseliny citronové, v případě kontroly 5 ml vody.

Obr. 3.34: Vliv kyseliny citronové na vývoj kibuců. Do části označené KC bylo aplikováno 5
ml 10% resp. 20% roztoku kyseliny citronové, u kontroly byla v třetím kompartmentu voda.
Šipky ukazují nedobarvené část kibuců; (úsečka značí 1 cm; 5. den vývoje kibuců).
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Sledovali jsme, zda bude patrné snížení vlivu makuly na vývoj kibuců. Největší rozdíl mezi
kontrolou

a systémem s kyselinou citronovou jsme pozorovali 5. den, kdy kibucy v

případě kontroly bez signální pasti byly již zcela vybarvené, kdežto kibucy v sousedství
kyseliny citronové byly opakovaně na specifickém místě v blízkosti kyseliny citrónové
nedobarvené.
V dalším pokusu jsme na Petriho misku vykapali 1 µl suspenze obsahující malé množství CFU
(10-15 CFU/1 µl) a rozptýlili do kruhu o průměru 10 mm, díky čemuž vzniklo soukolonií. Na
víčko jsme umístili nádržku s 5 ml 20% kyseliny citrónové a sledovali rozdíly mezi kontrolou
(buď úplně bez nádržky, nebo s nádržkou obsahující 5 ml vody) a soukoloniími vystavenými
působení roztoku kyseliny citronové. Předpokládali jsme, že u soukolonií, která budou roztoku
vystavena, budeme schopni lépe zachytit jemnější následky vychytání signálu než v pokuse
s makulou, která je mocným zdrojem sledovaného signálu a kapacita předkládané pasti nemusí
pro vychytání takového množství signálu stačit.

Schéma pokusu:

Obr. 3.35: Vliv 20% kyseliny citronové na vývoj soukolonií; (7. den vývoje soukolonií).
Pozorovali jsme výraznější rozdíly v rychlosti dozrávání než v minulém případě (srv. obr 3.34).
Sedmý den jsme u kontrol pozorovali nástup společného lemu a jeho červenání, kdežto u
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soukolonií vystavených působení 20 % kyselině citrónové jsme nástup lemu nezaznamenali, ten
se částečně vytvořil až kolem 12. dne.
V dalším pokuse jsme vytečkovali dva kibucy do sousedství 5 ml roztoku 20 % kyseliny
citronové a 30 % KOH, které byly umístěné za přepážkou, a sledovali jsme vliv na rychlost
vývoje obou kibuců.

Obr. 3.36:

Vliv kyseliny citronové a KOH za přepážkou na vývoj kibucu. A) agar za

přepážkou; B) 5 ml vody; C) 5ml 20% kyseliny citronové; D) 5 ml 30% KOH; (8. den vývoje
kibuců).
Osmý den růstu byly kibucy ve svém vývoji výrazně opožděné (obr. 3.36 C, D) – na rozdíl od
kontroly s agarem i vodou (obr. 3.36 A, B), kde se kibucy vyvíjely standardní rychlostí. Kibucy
vystavené kyselině citronové i KOH se vyvíjely zpomaleně a téměř standardního F fenotypu
dosáhly až okolo 10. dne růstu.
Rychlost vývoje F kibuců i soukolonií v sousedství kyseliny citronové i hydroxidu
draselného je zpomalená.
Předpokládáme, že důvodem je absorpce plynných signálů zajišťujících maturaci
bakteriálních těl morfotypu F do signálních pastí.
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3.3. Shrnutí
•

Kolonie morfotypu F má ukončený růst, který se mezi 7. a 8. dnem zastaví na průměru cca 15
mm.

•

Potomstvem ze všech částí F kolonie jsou opět F kolonie.

•

Průměr kolonie je menší, pokud se nachází v sousedství jiných kolonií.

•

Bakteriální těla vyvinutá z více bakterií mohou za určitých podmínek spolupracovat na
vytvoření F fenotypu (viz soukolonií, kibuc).

•

Nejen kolonie, ale i všechny útvary, které dodržují F fenotyp, dorůstají shodně do velikosti cca
15 mm průměru a mezikruží dorůstá vždy do stejné velikosti cca 10 mm vnějšího průměru, a to
nezávisle na velikosti vnitřního terčíku.

•

Kruhový tvar kolonie není pevně stanovený, konečný tvar se vytváří aktivitou dělících se buněk
v závislosti na aktuálním kontextu. Tělo vzniklé inokulací do čáry nebo do prstence za výše
uvedených podmínek zachová rysy morfotypu F.

•

K formování morfotypu F je zapotřebí růst.

•

Nově inokulovaný kibuc ke staršímu, vyvíjejícímu se kibucu se do tohoto kibucu začlení, u již
vyvinutého kibucu je vývoj nově inokulovaných kibuců potlačen.

•

Vývoj kibucu je ovlivněn velikostí nabízeného prostoru. V blízkosti okraje agaru nebo přepážky
dochází k rychlejšímu vývoji bakteriálního těla a jeho asymetrickému růstu.

•

Velikost a morfologie kibucu je ovlivnitelná okolním nárůstem a intenzita tohoto ovlivnění je
přímo úměrná stáří tohoto nárůstu.

•

Konspecifická makula urychluje vývoj kibucu a má vliv na celkovou velikost a tvar kibucu.
Tento vliv klesá se vzdáleností od makuly.

•

Faktor, který způsobuje ovlivnění vývoje a konečného tvaru F morfotypu, se šíří agarem i
vzduchem.

•

Kibucy vystavené vlivu heterospecifické makuly vytvářejí dříve nepozorovanou strukturu –
široký bílý lem navazující na červený lem sledovaného kibucu. Tento efekt pozorujeme pouze
při sdílení společného agarového prostoru.

•

Kondiciovaný agar ovlivňuje vývoj kibucu - aktuální přítomnost bakteriálního těla není nutná.

•

Pro ovlivnění kibuců stačí signál uvolněný z kondiciovaného agaru v sousedním kompartmentu.

•

Signál, který pozorujeme, není vázán na strukturu bakteriálního těla a je vylučován i bakteriemi
rostoucími v suspenzi.

•

Rychlost vývoje F kibuců i soukolonií v sousedství kyseliny citronové i hydroxidu draselného je
zpomalená. Předpokládáme, že důvodem je absorpce plynných signálů zajišťujících maturaci
bakteriálních těl morfotypu F.
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4. Diskuse
Vysoce strukturovaná bakteriální těla – povlaky, biofilmy, stromatolity, kolonie a další obsahují
astronomické počty buněk, příslušící ke stovkám druhů, a zjevně představují základní způsob
života většiny bakterií. Jak taková těla vznikají?
Jsou ad hoc skrumáží pasivně uhnětenou faktory z prostředí?
Nebo jde o výsledek ekologické sukcese – o hru hranou zkušenými a ostřílenými hráči?
Nebo máme do činění s ontogenezí bakteriálního těla, podobně jako u myxobakterií, hlenek,
kvasinek, nebo dokonce rostlin a živočichů?
Naše experimenty s modelovým organismem mající ukončený růst mohou poskytnout úvodní
vhled do procesů bakteriální morfogeneze. Zjevně existuje propracovaná síť komunikačních
signálů, kterými se bakteriální těla vzájemně ovlivňují, takže první hypotéza může být bezpečně
zavržena.
Kolonie, jejíž „diverzita“ připomíná spíše dobře udržovaný lán obilí než standardní krajinu, se
nemusí zdát na první pohled dobrým modelem pro ekologické interakce bakterií, ale, jak
ukazujeme v Čepl et al. 2010 (viz. příloha, dva různé morfotypy tvořících jednu kolonii v
mnoha ohledech připomínají teoretické modely typu jestřáby a holubice, nebo vězňovo dilema)
a mohou být nahlíženy jako interakce monokultury s plevelem či nebo patogenem.
Naše pozorování napovídá, že vývoj bakteriálních těl lze úspěšně modelovat jako ekosystémy i
jako jednotliví těla, i když se spíše přikláníme k možnosti nahlížet jejich vývoj jako ontogenezi
(Rieger et. al, 2008). Komunikace a signalizace se ale neomezuje pouze na vztahy uvnitř
kolonie, ale pozorujeme i komunikaci na dálku na úrovni mezikoloniální. Taková signalizace je
zprostředkována faktorem, šířícím se jak agarovou, tak vzdušnou fází. Experimenty
s kondiciovaným agarem dále ukázaly, že tato signalizace nevyžaduje přítomnost živého
emitora signálu.
Nepozorujeme tedy zvukovou signalizaci popsanou v pokusech s Bacillus subtilis (Matsuhashi et
al., 1998). Není zapotřebí ani živých buněk jako v případě bakterie Pseudomonas, když vytváří

Dienesovu linii (Budding et al. 2009). Vyloučeny jsou i přenosy signálu elektrickými nebo
chemickými pulzy, popřípadě světlem.
Zbývá možnost, že signálem je látka (nebo směs), vysílaná bakteriálními těly do prostředí,
přetrvávající v něm po nějaký čas a aktivně interpretována recipientní populací, která se octne
v jeho dosahu – třeba i v době, kdy už vysílající tělo bylo odstraněno. Naše pozorování
nenaznačuje, o jakou látku se jedná, ale ukazuje na nějaké její vlastnosti. Je přenositelná
vzduchem, a takové signály už popsány byly: pro jiné bakteriální systémy byl navržen indol
(Heal&Parson, 2002); další autoři však nález zpochybňují (Lu, 2004). Kvasinkové kolonie zase
komunikují pomocí amoniaku (Palkova et al., 1997). Jako první krok k identifikaci jsme
pozorovali jeho vychytání zásaditou i kyselou signální pastí, avšak přesná identifikace signálu
bude záležitostí dalších pokusů.
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4.1. Interpretace pozorovaných jevů ve smyslu reakce na signál
Připomeňme si odpovědi kolonií na předpokládané signály.
V růstu kolonie morfotypu F pozorujeme tři hlavní kritické momenty:
•

Přechod od růstu středové části do mezikruží.

•

Druhým je přechod z mezikruží do lemu.

•

Třetím je pak zastavené růstu kolonie.
U všech těchto kritických momentů pozorujeme jistou pravidelnost.
Středová část vyroste vždy v prostoru inokulace a navíc – podle poloměru vysázené plochy –
lze ještě pozorovat dodatečný růst do stran; přechod rostoucí části kolonie do morfologie
mezikruží se děje mezi druhým a třetím dnem.
Růst lemu u jediné rostoucí kolonie pozorujeme mezi pátým a šestým dnem, ale tato doba se
může zkrátit, pokud jsou v okolí jiná bakteriální těla, a to dokonce i když jsou umístěny za
přepážkou, nebo dokonce pokud je přítomen kondiciovaný agar. Patrně je tvorba lemu
indukována signálem, který se může šířit vzduchem.
Předpokládáme, že tento signál funguje jako induktor změny růstu mezikruží na lem. Kolonie
na tento signál reaguje, až když je překročena prahová koncentrace signálu v okolí kolonie.
Růst kolonie se však zastavuje i po dosažení typické velikosti kolonie. Otázkou zůstává, čím je
toto způsobeno. Možným vysvětlením je jiná hladina stejného signálu či jiný signál, indukovaný
nebo neindukovaný předchozím signálem.
Následující schémata (model) předpokládají přepínání růstových fází v závislosti na koncentraci
jediného signálu. Budeme předpokládat, že množství tohoto signálu koreluje s množstvím
buněk na misce. Hypotéza je taková, že kolonie přepíná mezi fázemi růstu v závislosti na
překročení prahové hranice signálu - v následujících schématech bude prahová hranice signálu
značena modrou oblastí.

Obr. 4.1: Vývoj kibucu v závislosti na velikosti inokulačního terčíku. I-III zvětšující se průměr
inokulačního terčíku; A-C je časová posloupnost.
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Morfogeneze jednoho, okolím neovlivněného těla F morfotypu, podléhá ovlivnění svým
vlastním signálem (obr. 4.1). Bakterie vysílají do svého okolí signál a nereagují na něj do
chvíle, než signál překročí prahovou koncentraci (modrá oblast). Středová část roste dokud
nedosáhne svého typického poloměru, tj. více při bodovém výsevu, méně nebo vůbec při výsevu
do terčíků (A; I-III); poté započne růst mezikruží.
Mezikruží se rozrůstá a v určitý moment je dosaženo další prahové koncentrace signálu na
rostoucích periferiích (B; I-III), což vede k přepnutí růstu z morfologie mezikruží na morfologii
lemu. U případu B;III tak pozorujeme dosažení prahové koncentrace ještě dříve, než vůbec
dojde k růstu mezikruží a tato růstová fáze je přeskočena: kolonie přechází z režimu středového
terče rovnou na režim lemu. Růst bakteriálního těla se po nějaké době růstu lemu zastaví a
vybarví se (C; I-III).

Obr. 4.2: Růst dvou bakteriálních těl vysázených do blízkého sousedství pro dvě různé
vzdálenosti (I-II). A-D ukazuje časovou posloupnost.
V případě blízkého sousedství dvou kolonií nebo kibuců (obr 4. 2.) může nastat jedna ze dvou
situací: Buď se bakteriální těla setkají dříve, než se na jejich spojnici ustaví prahová
koncentrace signálu, dorostou tudíž až k sobě (B; I) a vytvoří tak společnou strukturu s několika
středy a společným lemem. Nebo je prahové koncentrace signálu dosaženo na spojnici obou těl
dříve, než k sobě dorostou, a to kombinaci koncentrací signálu vzešlého z obou těl (B; II). To
má za následek rychlejší vyvinutí lemu a tím pádem užší mezikruží směrem k sousedovi (C,D;
II).
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Obr. 4.3: Kibucy nebo kolonie u překážky
V případě kibuců nebo kolonií u stěny (obr 4.3.) pozorujeme rychlejší vývoj ve směru překážky:
signál nemůže standardně difundovat do prostoru, „odráží se“ od stěny a prahová koncentrace se
směrem k překážce ustaví rychleji (B, C).
Be'er (Be'er et al., 2009) pomocí modelu ukázal, že signál z jediné kolonie nemusí způsobit
inhibici jejího růstu – až hladina signálu zkombinovaná z dvou kolonií, nebo signálu odraženého
od mezery má za následek spuštění inhibiční reakce. Na rozdíl od Be'era pozorujeme ukončený
růst kolonie a tudíž po nějakém čase inhibici růstu vlastním signálem, což má za následek
ukončený růst ve stálé velikosti. Jinak však se naše zjištění shodují co do ovlivnění růstu
sousedem (obr 4.2) i „zrcadlení“ signálu od přepážky nebo okraje agaru (obr 4.3). V obou těchto
případech pozorujeme urychlený vývoj spojený s inhibicí růstu směrem k sousedovi nebo
překážce, kdežto směrem do volného prostoru pozorujeme asymetrický růst.

Obr. 4.4: Konečné možnosti pro prstencovou inokulaci
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Vývoj prstencových inokulací má identický vývoj jako v případě blízkého sousedství dvou
kibuců, jen uvnitř prstence je koncentrace signálu mnohem vyšší. Obr 4.4 ukazuje konečná
stadia inokulací prstenců různého průměru. Při velkých průměrech (>15 mm, A) se prahová
koncentrace stabilizuje až poté, co vyroste mezikruží i dovnitř. Při menších vnitřních průměrech
(5-15 mm, B) zarazí koncentrace signálu růst mezikruží a uprostřed zůstane prázdný střed. V
případě malého prstence (<5 mm, C) se stačí prázdný střed zaplnit ještě před ustavením prahové
koncentrace.

Obr. 4.5: Růst kolonií ve středně hustém výsevu
V případě středně hustého výsevu pozorujeme prakticky sérii ovlivnění dvou kolonií navzájem,
jako v případě zobrazeném na obr. 4.2. Rychlejší vývoj takto vysazených kolonií je dán
rychlejším dosažením hraniční koncentrace signálu, z toho vyplývá i jejich menší vzrůst.
Prahová koncentrace na okrajích shluku kolonií je ustavena oproti středu shluku později, a proto
tam můžeme pozorovat kolonie větší a občas i „nevyvážený vzrůst“ kdy střed kolonie bývá
nesymetricky na straně přilehlé ke zdroji signálu výrazně blíže lemu.
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Obr. 4.6: Hustý výsev
U hustých výsevů pozorujeme úplnou ztrátu klasického F fenotypu a výsledné kolonie jsou
velmi malé. To je dáno ještě rychlejším překročením prahové koncentrace signálu. Ta se ustaví
ještě dříve, než se začne tvořit mezikruží a tím pádem k jeho tvorbě vůbec nedojde.

Obr. 4.7: Vývoj kibucu v blízkosti makuly (makula vlevo).
Kibuc v blízkosti makuly (obr 4.7) bude silně ovlivněn signálem z makuly, která signál
produkuje rychleji, než samotný kibuc. Ovlivnění se nejprve projeví u kibuců v těsné blízkosti
makuly – z toho usuzujeme na postupující vlnu prahové koncentrace směrem od makuly. Proto
pozorujeme různé uspořádáni struktury kibucu v závislosti na vzdálenosti kibuců od makuly
způsobené zasažením prahové koncentrace v různých fázích růstu:
Když je kibuc od makuly dostatečně vzdálený (I), dojde v jeho blízkosti k překročení prahové
koncentrace signálu až v době, kdy došlo k růstu mezikruží a kibuc se vyvíjí standardním
způsobem. Pokud je kibuc makule o trochu blíže (II), pozorujeme úplnou redukci mezikruží
směrem k makule, způsobenou na dosažením prahové koncentrace na straně přilehlé k makule
dříve, než došlo k růstu mezikruží, ale na odvrácené straně ještě chvíli mezikruží rostlo. Když je
kibuc makule dostatečně blízko (III) nepozorujeme v důsledku rychlého překročení prahové
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koncentrace signálu v blízkosti kibucu tvorbu mezikruží vůbec a naroste jen malý červený
kibuc.

Obr. 4.8: Vliv signálu přeneseného vzduchem.
Dosud jsme šíření signálu vzduchem pro přehlednost schémat zanedbávali. Nyní se budeme
věnovat hlavně tomuto fenoménu. U kibuců umístěných blízko makuly, avšak oddělených od ní
přepážkou (obr 4.8) pozorujeme urychlený vývoj podobně jako v předchozím případě; toto
urychlení je ale slabší v porovnání s urychlením způsobeným makulou sídlící stejný agarový
prostor s ovlivňovaným kibucem. Toto lze vysvětlit pomalejší cestou signálu vzduchem.

Obr. 4.9: Vliv starší makuly za přepážkou.
Použití starší makuly za přepážkou (obr 4.9) v tomto schématu pokusu vede k akumulaci
signálu přeneseného vzduchem v sousedním agaru ještě před vysázením kibucu. Důsledkem
toho je inhibice růstu mezikruží u kibucu.
Stejně jako v případě pokusu zobrazeného na obr. 4.9, tak i u bakteriálních těl, sdílejících stejný
agarový prostor pozorujeme, že starším by soused nově inokulovaného kibucu tím výraznější
bylo ovlivnění kibucu.
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Podobně pozoruje Shapiro u kolonií se zviditelněnou biochemickou i morfologickou variaci
jednotlivých bakterií uvnitř kolonie jev, kdy mladší kolonie přizpůsobí svojí aktivitu kolonii
starší (Shapiro, 1984; Shapiro, 1997). Podobně referuje i Palková (Palkova&Forstová, 2000),
když u kvasinek pozorují přizpůsobení mladší kolonie fázi sousední, starší kolonie. Z určitého
úhlu pohledu můžeme i my interpretovat pozorované ovlivnění, jako synchronizaci projevů
bakteriálního těla.

Obr. 4.10: Ovlivnění kibucu kondiciovaným agarem.
Posledním případem je ovlivnění kibucu stopou po makule umístěné za přepážkou; makula
byla v době inokulace kibucu již odstraněna (obr 4.10). V případě, kdy ponecháme agar
vystavený působení makuly po celou dobu jejího růstu (A-D; I), pozorujeme ovlivnění růstu
kibucu prakticky stejné, jako kdyby makula byla přítomna. Předpokládáme proto, že se prahová
koncentrace signálu již stihla nahromadit v prázdném agaru ještě před výsevem.
Mnohem zajímavější je případ, kdy agar vystavený působení makuly odstraníme a kibuc
inokulujeme na panenský agar (C, D; II). I zde pozorujeme ovlivnění téměř srovnatelné jako
v předchozím případě. Předpokládáme proto, že se z nahromaděného signálu v agaru, na kterém
původně rostla makula, část uvolňuje do vzduchu a poměrně rychle překročí prahovou
koncentraci v sousedním panenském agaru za přepážkou.
Literárních údajů referujících o materiální podstatě signálů působících skrze atmosféru je
poskrovnu, Palková a spol. identifikovali u kvasinek jako signální látku amoniak, avšak práce se
týká eukaryotních mikroorganismů, kvasinek. Údajů o tom, že signál existuje, se najde již více
– pokud pomineme více méně kontroverzní zvukovou signalizaci, pozorovanou Matshuasim
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(Matsuhashi, 1998) u Bacillus subtilis, můžeme uvést příklad Heala a Parsona (Heal&Parson,
2002), nebo Riegera a spol. (2008), kteří přenos signálu vzduchem potvrdili u Serratia
marsecscens.
Výše uvedená schémata řeší pouze efekt signalizace pozorovaný u konspecifických
bakteriálních těl. Nevysvětlují tedy pozorované ovlivnění heterospecifickým bakteriálním tělem,
jehož následkem je vytvoření nové struktury na okraji kolonií a kibuců. Nová struktura se objeví
jako reakce na wild-type (morfotyp F) S. rubidaea, nebo na cizí mikroorganismus (E. coli) a
signálem je látka šiřitelná pouze vodní (agarovou) fází. Morfotyp F buď sám tento signál
nevysílá, nebo má sám svůj specifický signál a je tak schopen vnímat a rozlišovat signál vlastnícízí. Byla popsána inhibice růstu cizího kmene, ale splynutí s tělem kmene vlastního, a to
působením řady různých sekrečních a detekčních systémů proticinů u vzájemně blízce
příbuzných Protei (Budding et al., 2009).
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4.2. Srovnání morfotypů F S. marcescens a S. rubidei
Ben Jacob udává, že různé kmeny bakterií mohou patřit ke stejnému morfotypu (Ben-Jacob,
1998). Podobný jev je pozorovaný i při přechodu morfotypů fluffy na laboratorní morfotyp u
různých druhů kvasinek (Kuthan et al., 2003) porovnání této práce a prácí Rieger a spol. (2008)
můžeme tuto skutečnost potvrdit i my: V chování morfotypu F izolovaných ze S. marcescens a
S. rubidaea nepozorujeme žádný zásadní rozdíl. Oba mají ukončený růst na podobné velikosti a
podobnou rychlost růstu kolonií. Pozorujeme shodné způsoby ovlivňování vývoje morfotypu F
– postupný menší vzrůst a ztráta struktury v hustých výsevech, silné ovlivnění makulou, stejně
jako plynná signalizace na dálku.
Rieger a spol. (2008) uvádí v publikaci graf „morfoprostoru“ bakteriálních tvarů, v závislosti na
počtu buněk v jednom iniciačním terčíku a průměru takového terčíku. Graf je v dobré shodě se
zde prezentovanou interpretací pozorovaných dějů:
Jakkoli hustý výsev na plochu, kde od sebe budou CFU vzdáleny více, než je kritická
vzdálenost (v obr. 4.12 značené „a“), což je zhruba polovině velikosti středu kolonie, vyústí ve
spojení rozrůstajících se kolonií – v obrovských hustotách k tomu dojde okamžitě, v hustotách
menších (kdy však jsou kolonie od sebe pořád dál než na kritickou vzdálenost) dojde k tomuto
spojení později. V těchto případech se inokulace vyvíjí jako jediné bakteriální tělo a podléhá tak
zákonitostem pozorovaných v kapitole 3.4.:geometrie inokulace. Pokud bude střed takové
inokulace menší, než kritická vzdálenost (10 mm u S. rubidaea), vyvine se klasický F fenotyp,
pokud bude větší, vyvine se makula.
Při ještě řidších výsevech, kde jsou vzdálenosti mezi jednotlivými CFU větší, než vzdálenost
„a“ je konečná podoba závislá na množství signálu vyprodukovaného okolními bakteriemi. Při
nejhustších výsevech bude prahová hladina signálu rychle překročena a vyvinou se malé
nestrukturované kolonie, pokud bude hustota menší, vyvinou se standardní kolonie. Pokud je
hustota bakterií dostatečná, aby se setkaly ještě během růstu mezikruží a zároveň do té doby
koncentrace signálu nedosáhne prahové hodnoty, vytvoří se soukolonií.
.
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Obr. 4.12.: Cesta morfoprostorem: Zelená oblast lze srovnat s obrázkem 4.1: pozorujeme u
rozšiřující se inokulačních terčíků vytváření fenotypu F až do určité hranice – kritické pro
vytvoření F fenotypu (okolo hodnoty průměru 10 mm). Zde je tato hranice ve formě rozhraní
zelené a červené oblasti. V červené oblasti se vlivem vysoké hustoty inokulace vytváří jediné
bakteriální tělo – makula. Při řídnoucích výsevech postupujeme do žluté oblasti. Zde již
nepozorujeme sloučení do jednoho bakteriálního těla, ale drobné červené kolonie jako v případě
obrázku 4.6. Při dalším řídnutí výsevu se dostaneme do šedé oblasti – srv. obr. 4.5. Modrá
oblast potom představuje soukolonií, popsané na obr. 4.2 I.
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4.3. Model
Na základě pozorování a zkušeností s F morfotypem byl vytvořen model ontogeneze kolonie
morfotypu F, prezentovaný v publikaci Čepl a spol. (2010). Modelování vzniku kolonie slouží
vytvoření scénáře, který by mohl ukazovat na alespoň některé procesy vedoucí k vývoji složité
struktury bakteriálního těla. simulující vývoj profilu F kolonie v čase.
Model zahrnuje dva druhy signálů – jeden difuzibilní vzduchem i agarem a druhý difuzibilní
pouze agarem. V případě vývoje F kolonie vstupují bakterie do různých stádií následovně:
Ve stavu 1, který odpovídá čerstvě inokulovaným nebo mladým rostoucím koloniím, se bakterie
množí exponenciálně a to vede k růstu kolonie jak do šířky, tak do výšky. Bakterie ve stavu 1
produkují střední hodnoty difuzibilního faktoru – označeného quorum, které difunduje agarem a
limituje růst. Zastavení růstu proběhne v případě, že koncentrace quora překoná práh Qlim,
nebo když je dosaženo maximální výšky kolonie (což představuje limitaci živinami). Takto
ovlivněné bakterie se přestanou dělit a vstoupí do stavu 2 – reprezentujícího časnou stacionární
fázi- a začnou produkovat více quora. V tomto bodě se vyvíjející se kolonie skládá z jádra
nerostoucích buněk ve stavu 2 s okrajem složeným z rostoucích bakterií ve stavu 1.
Zajímavé je, že přes škálu parametrů je výška okraje brzy limitována signálem quora zatímco
kolonie se rozrůstá do šíře. Buňky zůstanou ve stavu 2 jen po omezenou dobu, než dospějí; pak
přejdou do stavu 3 – stacionární fáze, kde již není produkováno quorum a je vystřídáno
produkcí jiného signálu – odoru . Ten se dostává do atmosféry a zapouští se do agaru po celé
misce. Jeho koncentrace kdekoli na misce odráží sumu buněk ve stavu 3.
Stav 1 i stav 2 odpovídá na první prahovou koncentraci odoru Olim1 vstupem do fáze 4, neboli
refraktorní fáze, kde bakterie buď setrvají ve stavu dělení (pokud jsou ve stavu 1) nebo se
začnou znovu dělit (ve stavu 2), ale již neprodukuje signál quora, ani na něj neodpovídají, ale
zachovávají si citlivost na hladinu odoru.
Konečně, pokud bakterie ve stavu 4 dosáhnou limitující tloušťky, nebo druhého prahu odoru
Olim2 vstoupí do fáze 3 a vývoj kolonie se tak zastaví. – viz obr. 4.13.
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Obr. 4.13: Model růstu bakteriálních kolonií – stavy a přechody mezi nimi. Blíže viz text.
Počítačové simulace založené na tomto modelu ukazují podobné tvary, které sledujeme i na
miskách.
Příkladem jsou dvě blízké kolonie, které se standardně vyvinou, ale mají menší vzrůst nebo
dokonce vytvoří soukolonií. Dále podobné výsledky ukazuje inokulace do rozšiřujících se
inokulačních terčíků jako na misce. Dokonce byla po změně parametrů pozorována kolonie
netvořící mezikruží a připomínající morfotyp R – wild-type. Některé výsledky simulací jsou
ukázány na obr. 4.14-4.16.
Model, který uvádíme v práci Čepl a spol. (2010, viz příloha) byl vytvořen v Python 2.6.4
environment na PC s operačním systémem Windows a dobře koresponduje s našimi
experimentálními výsledky uvedenými v této práci. Je to jednorozměrný celulární automat, řdaa
buněk prezentuje průřez vyvíjející se kolonie a každá buňka je charakterizovaná 1) tloušťkou
nárůstu, 2) stavem bakterií, 3) stářím bakterií s kontinuálně vyjádřenou koncentraci
difuzibilního quorum signálu a stavem odoru.
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Obr. 4.14: Simulace morfogeneze kolonie. Sloupec vlevo ukazuje vývoj kolonie v krocích,
sloupec vpravo ukazuje zralou kolonii vyvíjející se s pozměněnými parametry.

Obr. 4.15: Simulované setkání dvou kolonií. I v simulaci sousední kolonie (C) dozrávají dříve a
jejich konečná velikost je menší, než u samotné kolonie (A). Pokud jsou kolonie dostatečně
blízko, spojí se v soukolonií (B).
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Obr. 4.16: Efekt velikosti inokulace v simulacích. Graf vlevo ukazuje simulaci inokulace do
zvětšujícího se inokulačního terčíku, graf vpravo potom ukazuje skutečný experiment.

Závěrem lze konstatovat, že experimentální systém předvedený v této práci popisuje velmi
zajímavý fenomén: bakteriální kolonie s ukončeným růstem. Vývoj těchto kolonií, který lze
přirovnat k ontogenezi mnohobuněčných organismů, je ovlivnitelný jak nutričními podmínkami,
tak vzájemnou konfigurací bakteriálních těl sdílejících společný prostor. V této studii jsem se
věnoval druhé možnosti. Dosažené výsledky naznačují další cestu výzkumu směrem
k detailnějšímu popisu samotného fenoménu růstu a vzájemného ovlivňování sousedících
kolonií, a zároveň jsou východiskem pro určení charakteru signálů používaných k regulaci růstu
kolonie i ke komunikace mezi sousedy.
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5. Závěr
1. Sledovali jsme růst bakteriálních kolonií S. rubidaea za standardních podmínek a v závislosti na
hustotě inokula, ploše inokulace a vzájemného postavení bakteriálních těl na misce.
2. Výsledky naznačují, že vývoj bakteriálních těl a jejich vzájemné ovlivnění je zprostředkováno
signály, které se šíří jak agarovou, tak i plynnou fází. Kvalitativně jiná odpověď se objevuje při
ovlivňování morfotypu F jiným morfotypem, popř. jiným bakteriálním kmenem. Tento typ
signálů se šíří pouze agarovou fází.
3. Plynný signál působí po dlouhou dobu (i poté, co jeho zdroj už byl odstraněn), prochází
vzdušnou fází i do sousedních kompartmentů a vychytává se v agaru v koncentracích
postačujících k ovlivňování růstu kolonií v tomto kompartmentu. Signální látku lze z prostoru
odstranit jímáním do koncentrovaných roztoků kyseliny citronové nebo KOH.
4.

Představujeme model popisující poměrně přesně pozorované jevy; na jeho základě bude možno
rozvrhnout další pokusy vedoucí jednak k jemnějšímu plánování pokusů (a zpětně k dolaďování
modelu), jednak k identifikaci zúčastněných signálů.
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