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WPŁYW METABOLITÓW WYBRANYCH SZCZEPÓW 

MYKSOBAKTERII NA WSKAŹNIKI MAKSYMALNEJ 

WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ ŻYCICY TRWAŁEJ 

Myksobakterie należą do organizmów wytwarzających liczne bioaktywne substancje. W przeprowa-

dzonym doświadczeniu zbadano wpływ 10% płynu hodowlanego zawierającego żywe komórki trzech 

wybranych szczepów myksobakterii (Myxococcus xanthus, Sorangium cellulosum oraz Cystobacteri-

neae ferrugineu) na kiełkowanie oraz wskaźnik maksymalnej wydajności kwantowej fotoukładu II 

(FV/FM) życicy trwałej. Uprawę roślin prowadzono w warunkach jałowych w fitotronie przy fotope-

riodzie 16/8 godzin (dzień/noc) w temperaturze 22 °C w dzień i 12 °C w nocy. Do analizy wydajności 

Aparatu fotosyntetycznego użyto aparatu FluorCams. Przeprowadzone doświadczenia wykazał, że 

badane szczepy nie wpływają na liczbę kiełkujących nasion życicy, wykazano natomiast ich stymulu-

jące działanie na wydajność aparatu fofosyntetycznego. 

1.  WSTĘP  

Z pośród wszystkich biologicznie aktywnych metabolitów  wtórnych około 80% synte-

tyzowanych jest przez organizmy prokariotyczne, pozostałe 20% powstaje w komórkach 

organizmów eukariotycznych. Obecnie znanych jest około 10 000 biologicznie aktywnych 

związków chemicznych pochodzenia mikrobiologicznego. Myksobakterie, gram ujemne 

bakterie należące do rzędu Myxococcales, produkują liczne bioaktywne substancje w tym 

antybiotyki oraz substancje zapobiegające rozwojowi komórek nowotworowych. Prowa-

dzone są liczne badania nad wytwarzanymi przez myksobakterie zewnątrzkomórkowymi 

enzymami takimi jak proteazy, celulazy i ksylanazy [9, 10]. Spośród 2150 przebadanych 

szczepów myksobakterii o właściwościach bakteriolitycznych 55% wykazuje zdolność 

produkcji substancji bioaktywnych, natomiast z 720 szczepów myksobakterii celulolitycz-

nych 95% syntetyzuje związki biologicznie czynne [2 ,7, 8]. Myksobakterie wytwarzają 
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związki aktywne biologicznie, należące do różnych klas molekularnych, takich jak polike-

tydy, liniowe i cykliczne peptydy czy heterocykliczne związki chemiczne [4, 8].  

W toku badań z gleb łąkowych wyizolowano bakterie należące do rzędu Myxoxoccales. 

Do analiz wybrano szczepy: Myxococcus xanthus, Sorangium cellulosum oraz Cysto-

bacterineae ferrugineu.  

Celem pracy była ocena wpływu żywych komórek myskobakterii oraz wytwarzanych 

przez nie metabolitów na wskaźnik maksymalnej wydajności fortoukładu II (FV/FM)  

u życicy trwałe uprawianej w warunkach hydroponicznych. 

Liczne badania wskazują, że parametry fluorescencji chlorofilu są wskaźnikami zmian 

zachodzących w aparacie fotosyntetycznym pod wpływem czynników stresowych [5, 6]. 

Dla większości roślin w optymalnych warunkach wzrostu maksymalna wartość FV/FM, 

określająca potencjalną wydajność PSII wynosi 0,83 [1]. Obniżenie wartości tego parame-

tru świadczy o tym, że badana roślina wcześniej była narażona na działanie czynników 

stresowych, które uszkodziły funkcje PSII, zmniejszając efektywność transportu elektro-

nów [3]. 

2.  METODYKA  

W przeprowadzonym doświadczeniu wykorzystano wybrane gatunki myksobakte-

rii, które wyizolowano z gleb łąkowych: Myxococcus xanthus, Sorangium cellulosum 

oraz Cystobacterineae ferrugineus.  

Hodowle bakterii prowadzono przez 12 dni, w temperaturze 30 °C na pożywce 

płynnej CY o składzie: 0,3% casitone (hydrolizat kazeiny), 0,1% ekstrakt drożdżowy, 

0,1% CaCl2·2H20, pH 7.0.  

Procent skiełkowanych nasion oznaczono na szalkach Petriego z wykorzystaniem 

2 warstw bibuły Whatman No 1 w temperaturze pokojowej. Nasiona życicy zostały 

przed kiełkowaniem odkażone w 50% etanolu. Dla każdej kombinacji kiełkowaniu 

poddano 100 nasion. Kontrolę stanowiły nasiona kiełkujące w wodzie. Wpływ meta-

bolitów wytwarzanych przez myksobakterie badano kiełkując nasiona życicy w 10% 

wodnych roztworach płynu hodowlanego zawierającego komórki mikroorganizmów. 

Liczbę kiełkujących nasion liczono po 3, 6 i 9 dniach.  

Rośliny uprawiono w warunkach jałowych w fitotronie przy fotoperiodzie 16/8 

godzin (dzień/noc) w temperaturze 22 °C/12 °C.  

Skład pożywki na której uprawiano rośliny: 

woda destylowana 900 cm
3 

płyn hodowlany zawierający 

bakterie/woda                          100cm
3
 

Ca(N03)2 x 4H20 1,18 g 

KN03 0,51 g 
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MgS04 x 7 H20 0,49 g 

KH2P04 0,14 g 

roztwór Fe- 2,75 cm
3
 

EDTA mikroelementy        1,00 cm
3 

W doświadczeniu zastosowano nastepujące oznaczenia: 

Z0 – kontola (nie zawierająca płynu hodowlanego), Z1 – pożywka z dodatkiem 

hodowli Myxococcus xanthus, Z2 - pożywka z dodatkiem hodowli Sorangium cellulo-

sum, Z3 - pożywka z dodatkiem hodowli Cystobacterineae ferrugineus. Dla każdej 

kombinacji wykonano trzy powtórzenia. 
 

     

      

Rys. 1. Ilustracja fluorescencji życicy trwałej uprawianej w warunkach hydroponicznych po 7 dniach 

wzrostu. Z0 - bez dodatku komórek i metabolitów bakteryjnych; z komórkami oraz metabolitami wytwo-

rzonymi przez Z1 –Myxococcus xanthus, Z2 - Sorangium cellulosum, Z3 - Cystobacterineae ferrugineus 

Z1 Z2 

Z3 
Z4 
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Analizę parametrów fizjologicznych przeprowadzono z wykorzystaniem urzadze-

nia do pomiarów i obrazowania fluorescencji chlorofilu FluorCams (Rys. 1). 

3.  WYNIKI 

W tabeli 1 przedstawiono procent kiełkujących nasion życicy trwałej w zależności 

od zastosowanego dodatku płynu hodowlanego myksobakterii. Liczba kiełkujących 

nasion w każdym z zastosowanych roztworów była zbliżona i wynosiła 92-93%. 

Tabela 1. Kiełkowanie nasion życicy trwałej w zależności od zastosowanego płynu pohodowlanego 

 kontrola 
Myxococcus 

xanthus 

Sorangium 

cellulosum 

Cystobacterineae 

ferrugineus. 

Kiełkowanie nasion 

[%] 
93 95 92 93 

 

 

Rys. 2. Wydajność kwantowa fotoukładu II (FV/FM) w roślinach życicy trwałej uprawianej hydroponicz-

nie z dodatkiem płynu hodowlanego zawierajacego komórki wybranych szczepów myksobakterii  

 

Fv/Fm 

mikroorganizm zastosowany w uprawie 
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Wartości maksymalnej wydajność kwantowej (FV/FM) wahały się w zakresie od 

0,7 do 0,82. Najwyższą wartość badanego parametru odnotowano w trzecim tygodniu 

badań u życicy uprawianej z dodatkiem płyny hodowlanego zawierającego szczep 

Myxococcus xnathus. Średnie badanego parametru dla poszczególnych kombinacji 

wynosiły od 0,73 dla kontroli do 0,81 dla szczepu Cystobacterineae ferrugineus. Naj-

niższą wartość wydajność kwantowej (0,75) odnotowano średnio w pierwszym nato-

miast najwyższą (0,78) w trzecim w tygodniu badań. 

WNIOSKI 

1. Nie stwierdzono inhibitującego działania wydzielanych przez zastosowane 

szczepy myksobakterii metabolitów na liczbę kiełkujących nasion życicy trwa-

łej.  

2. Przeprowadzone badania wykazały stymulujący wpływ wybranych myksobak-

terii na aktywność aparatu fotosyntetycznego. 

3. Myksobakterie należące do gatunku Myxococcus xanthus wpływały najkorzyst-

niej na kondycję roślin, czego wskaźnikiem był parametr maksymalnej wydaj-

ności kwantowej.  

4. Stymulujący wpływ badanych szczepów myksobakterii na aktywność aparatu 

fotosyntetycznego zwiększał się w kolejnych terminach pomiarowych.  

5. Przeprowadzone analizy należy potraktować jako badania rozpoznawcze, które 

umożliwią zaplanowanie dalszych prac mających na celu ocenę oddziaływania 

myksobakterii na kiełkowanie i kondycję roślin. 
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THE IMPACT OF SELECTED MYXOBACTERIA STRAINS METABOLITES IN MAXIMUM 

QUANTUM YIELD OF PS II  OF PERENNIAL RYEGRASS 

Myxobakteria belong to organisms producing a numerous of bioactive substances. The carry-smoked 

experiment the effect of 10% culture liquid culture of three selected strains myksobakterii (Myxococcus 

xanthus, Sorangium cellulosum and Cystobacterineae ferrugineu) on germination and the rate of the 

maximum quantum yield of photosystem II (FV / FM) of perennial ryegrass. Plants grown under sterile 

conditions in a growth chamber with a photoperiod of 16/8 Hours (day / night) at 22 °C in the day and  

12 °C at night. FluorCams was used to analyze the photosynthetic activity. The conducted experiments 

showed that the tested strains did not affect the number of germinating seeds of perennial ryegrass, did 

demonstrate a stimulating effect on the efficiency of the photosynthetic activity. 


