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Les lleis que regulcn i governen l'organitzacio multicellular continuen

essent on dels problernes basics de la Biologia experimental. Pel que es

refereix als cultius de teixits, ha estat objecte de notables estudis que

culminaren en una reunio tinguda a Holanda fa uns tint anys. Pero pel

que concerneix les batteries no he trobat en la literatura cap referencia

a llnr sociologia, malgrat saber tothom que s'agrupen formant a116 que

en diem colonies. Tot cl que diuen d'aquestes es refereix nomes a la for-

ma, a la mida, als limits i a l'aspecte de la superficie, pero resten callats

quan horn intenta de saber que son en realitat aquestes colonies. Aixo es

el que cm proposo d'estudiar amb l'ajut de tots vosaltres, i aquesta prime-

ra nota to per objecte comencar a veure que les colonies no son vulgars

agregats dc cellules identiques, sing que, at contrari, tenen una organit-

zacio morfologica i funcional ben notable i caracteristica que els permet

d'individualitzar-se de les altres colonies d'una mateixa especie i d'una

inatcixa sembra.

Cal, pet-6, corncncar client, i demostrant, es clar, que alguns conceptes

bacteriologics que per retina hom to per bons, certatnent no ho son pas.

Cal, doncs, esmenar aquests errors per tal d'encetar sense prejudicis esco-

lastics l'estudi de la sociologia bacteriana.

En tots els tractats de Bacteriologia horn llcgeix, encara aviii, que les

batteries es niultipliquen per divisio binaria sitnetrica i equitativa i que,

per tant, totes les batteries (Fun mateix cultiu son identiques, llevat les

diferencies d'edat; que la fase anomcnada de creixenient logaritrnica es

traducix grafrcarnent per una ratlla mes o menys inclinada pero sempre

recta; quc cada una de les batteries viables forma una colonia en sent-

brar-la en medis solids adients; consegi.iencia d'aixo darrer es que el conip-

tatge de les colonies visibles indicaria exactament el nombre de bacterics

viables que havienr scmbrat; clue la grandaria mitjana de les colonies

-relativanrent caracteristica de cada especie microbiana- cs limitada

nonres per les dificultats metaboliques originades per l'excessiva acunnda-

cio de cel•lules identiques proccdents d'una cola cellula originaria. I aixi

mateix, tantes altres coses que anirein trobant en el curs d'aquest estudi,

que us presentare amb documents fotografics, els quals, be que admeten

interpretations personals diferents o adhuc oposades, no poden esser mai

considerats com a fantasioses imaginations.
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En Ics imatges quc ara its presento es remarca be quc dues cellules pro-
ccdcnts de la fragmentacio -gaircbe semprc multiple- ('tin filament
bactcriA, no son bell iguals ni en arquitectura interna ni en funcio gene-
tica, adhuc: quart encara estan enganxades. Ens serveixen tambe per a re-
cordar quc la rnt ltiplicacio de les bacterics coi ncnca anrb la sortida de
substancia nuclear cap al medi de cultic, en forma do ramificacions gene-
tiqucs, i sort de vegades ben f5cils de diferenciar les clue provenen de cada
una de les cellules parcntals. Les tecniques electroforetiques separen dues
nrenes de bacterics, presents sempre en aiI> que considerem cultius purs
d'una sola especie. Les consegiiencies d'una tal separacio i de llur recom-
binacici sobre la morfologia de les colonies, les veurern en altres comuni-
cacions futures.

Despres de barrejar-se -sempre en el medi dc cultic fora del cos bac-
teria-, aquestes ramificacions procedents de dues o de mcs bacterics, horn
pot comprovar 1'organitzaci6 progressiva d'aquest acoblament de genes fins
it constituir-se una o moltes bacterics filles. Aquest proces reproductiu es
constant en totes les especies aerobics i anaerobies, es repeteix periodica-
nrent. en el mateix cultic i tarnbc s'esdeve en cis medis solids. Tot aixo
-que la fou prescntat mcs cxtensarrnent en una scssio anterior- cxplica
be moltes costs quc altranncnt sennblarien estranges: graons en la g-rafica
de multiplicaciei logaritmica; diferent nombre de colonies en diverscs pla-
ques iguals quc havien estat sembrades amb cl mateix nomhre de bacte-
rics; discordan4a entre el nombre de batteries i la sintesi (I ADN; con-
jugacions triples o multiples que podrien esser intcrpretades equivocada-
nnent corn si fossin mutacions; acci6 dels antibiotics i resistencia a aquests;
onades de creixemcnt visihles en les colonies, etc.

Cal tenir coneixenrent (Fun altre fet molt important. No totes les bac-
teries viables arriben a forniar colonies visibles directament o aril) la lupa.
Els tails histologies de 1'agar, fets en regions quc scrnblen cstar intactes i
allunyats de ics altres colonies, ens mostren la presencia de microcolonies,
visibles noires a 1.500 0 2.000 augments, de bacterics perfectantent viables,
coin ho demostra la formacio en aquells llocs de colonies tardanes sota la
influencia de factors diversos, tal coin veurenn un altre dia i tannbe corn ho
demostra el comptatgc de les colonies aparegudes en plaques do dife-
rent superficie, malgrat haver estat sembrades arnb identic nombre de bac-
terics.

Vegem tot seguit tin rengle de fotografies quc ens rnostren do quina
nianera van estructurant-se Its colonies des que cornencen fins a arribar al
mes complet desenvolupament, per la qual cosa ics especies Tyr-othrix i
B. rvcoides son particularment apropiades, ates que tenen una organitza-
cio interna forSa caracteristica i clarament visible.

Hell vist, doncs, quc una colonia bacteriana no es una aglomeracio
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informal de cellules idcntiques funcionalment, ans al contrari, ja de bell

antuvi tenon genotipus diferenciats i despres adopten una manera d'esser

quo confereix a cada colonia una individualitat i una independencia ben

marcadcs envers les altres colbnics do la matcixa sembra. Aixo darrer es el

quo anirc mostrant-vos altres (lies, si tant es que teniu paciencia d'escol-

tar-mc.

DISC USSI6

Dr. GOLO.III.VES i PUIG

Agracix al Dr. Xalabarder el pas per aquest mon de la Bacteriologia,

tan fantasias i precis. Dentana si ban estat practicats tails histologics de

les colonies, i si cis tubs, tal corn ell els anomena, presenten alguna carac-

teristica especial. Ens din quc son baits, pcro aixo caldria demostrar-ho

d'altra nianera que per tin canvi de densitats. Fora possible de fcr una

injeccio de colorant dintre els tubs?

Dr. JORDI BABOT i AZOF

Els gcrmcns que presenten aquesta mena de capells genetics son aero-

his o anacrobis?

Dr. PERE DOMINGO

La confercncia del Dr. Xalabardcr significa una magnifica llico on es

Iliguen dos elements, dc reproduccio i d'autolisi bacteriana, que contri-

bucixen a cstructurar la colonia. El Tyrothrix serveix especialment per a

aquest estudi, sobretot si hont cerca el (corn)) mes aviat que el aperquc>>.

Dr. (,'O,VR.1D XALABARDER

1.i cal agrair Ics anteriors interventions perque, bo i seguint aquest

canvi, encara tan pot fressat, de la sociologia bacteriana, s'ha adonat que

pot csser la font d'importants coneixements conceptuals i potser tamhe

pragmatics. Per taut, totes les critiques i tots els suggeriments quc horn vul-

gui oferir-1i 1'ajudaran a planejar els futurs cstudis sobre el mateix terra.
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La pregunta (let doctor C101.O ,1(INLS, se l'ha feta ell matcix manta vegada,
sense poder respondre amb proves evidents. Tot el que pot dir-1i cs que
cls tubs ramificats quc tenon les colonies superficials del 7'yrothrix resul-
ten esser opticament buits quan horn els talla transversalment . want at
sou suggeriment d'emplenar -los amb algun colorant, e's una Cosa que con-
siders bon xic diffcil d'aconseguir , car els susdits tubs norncs tenon tin
cfiametre exterior compres entre 50 i 7o micres , i resulta agosarat 1'intent
de canular - los acuradament . Ben enter , pero, que diffcil no vol pas dir
impossible , i el comunicant fara tot el que tindrl at sell abast per tal de
complaure'l.

Al doctor Joxnt BAIsor pot assegurar - 1i que ics ramificacions genctiques
cxtracorpories es formen sempre en comencar els cultius, taut en lcs cspe-
cies aerobics com en les anaerobies que hen estudiat fins ara.

Tambc les acollidores paraules del doctor PLRL DoMnNGO serviran al
comunicant per a continuar estudiant aquest problema tan corprenedor,
cls aspectes successius del qual anira portant a la savia consideracio dels
mcnibres de la SocIE-TAT.
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