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Η µελέτη της συµπεριφοράς των βακτηριακών κυττάρων πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα, 
σε αυτό της ‘κοινωνίας’ των κυττάρων και σε αυτό των µεµονωµένων κυττάρων. Τα 
µεµονωµένα κύτταρα ενός γενετικά όµοιου πληθυσµού χαρακτηρίζονται από φαινοτυπική 
ετερογένεια και πιθανώς αυτή είναι η βάση συνύπαρξής και επιβίωσής τους σε πιο σύνθετα 
επίπεδα οργάνωσης, όπως τα βιοϋµένια. Με την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών µελέτης στο 
κυτταρικό επίπεδο και την απεικονιστική δύναµη φθοριζουσών πρωτεϊνών είναι πλέον 
δυνατή η µελέτη της ατοµικής συµπεριφοράς και γονιδιακής έκφρασης των µεµονωµένων 
κυττάρων. Η ετερογένεια των µεµονωµένων κυττάρων εκδηλώνεται σε διάφορα 
χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς τους, όπως η ανάπτυξη, ο χρόνος διαίρεσής τους καθώς 
και η ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις και ο χρόνος θανάτου. Πίσω από αυτή την 
παραλλακτικότητα βρίσκεται η στοχαστικότητα της γονιδιακής έκφρασης καθώς και οι 
µοριακοί µηχανισµοί που καθορίζουν τις µικροβιακές αποκρίσεις. Στην παρούσα εργασία 
µελετήθηκαν µικροσκοπικά η συµπεριφορά ανάπτυξης και αδρανοποίησης µεµονωµένων 
κυττάρων του τροφογενούς παθογόνου Salmonella που έφεραν πλασµιδιακές κατασκευές µε 
µεταφραστικές συντήξεις φθορίζουσας πρωτεΐνης µε γονίδια που εµπλέκονται στο 
σχηµατισµό βιοϋµενίων. Η οπτικοποίηση και ποσοτική εκτίµηση της γονιδιακής έκφρασης 
καθώς και η συσχέτιση της παρατηρούµενης φαινοτυπικής παραλλακτικότητας µε τη 
µοριακή της προέλευση είναι µία επίπονη διαδικασία η οποία κάθε φορά εξαρτάται από το 
υπό µελέτη σύστηµα καθώς και άλλους παράγοντες. Στη διαδικασία αυτή διάφορα ζητήµατα 
ανακύπτουν που αφορούν, µεταξύ άλλων, είτε στην επιλογή  πλασµιδιακού φορέα µε 
ορισµένο αριθµό αντιγράφων, είτε στον παρατηρούµενο φθορισµό και στον υποκυτταρικό 
εντοπισµό του ενώ για την αντιµετώπισή τους υιοθετούνται ποικίλες προσεγγίσεις.  
 
Ευχαριστίες: Η εργασία χρηµατοδοτήθηκε από την πράξη Θαλής: «Βιολογική ολιστΙκη 
πρΟσέγγιση της δΥναµικής Μορφής Επιβίωσης παθογόνωΝ βακτηρΙακών σχηµΑτισµών - 
ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο (ΕΚΤ)." 
  



Phenotypic and molecular noise of individual bacterial cells 
 
Aspridou Z.1, Fotiadis, C.2, Tampakaki, A.2, Koutsoumanis, K.1 

1 Laboratory of Food Microbiology and Hygiene, School of Agriculture, Forestry and Natural 
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 
2 Laboratory of General and Agricultural Microbiology, Department of Crop Science, 
Agricultural University of Athens, Athens, Greece 
 
The study of bacterial cell behavior is conducted both at the ‘community’ and the single cell 
level. Individual cells of a genetically identical population are characterized by phenotypic 
heterogeneity and this could be the basis of their coexistence and survival in more complex 
systems, such as biofilms. The development of modern studying techniques at the single cell 
level and the imaging power of genetically encoded fluorescence proteins enable the study of 
individual cell behavior and gene expression. The heterogeneity of single cells is manifested 
at several behavioral traits, such as cell growth, division time as well as stress tolerance and 
time of inactivation. Stochasticity of gene expression and the molecular mechanisms defining 
microbial responses underlie the observed variability. In the present work, the growth and 
inactivation behavior of individual cells of the foodborne pathogen Salmonella was 
microscopically studied through the development of a series of plasmid constructs with 
translational fusions of the gene encoding Yellow Fluorescent Protein and various biofilm-
related genes. The imaging and quantitative assessment of gene expression as well as the 
correlation between the observed phenotypic variability and the molecular origin is a 
laborious process depending on the system studied and other parameters. Various issues arise 
concerning, among others, the choice of plasmid vector with a certain plasmid copy number 
as well as the observed fluorescence and its subcellular localization. To address these issues, 
different approaches need to be adopted.  
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