
Original paperPtaca olyginalna

Anta g o n i sty Gzne dzialan i e bakte ri i f e rme nta c j i

mlekowei w stosunku do wybtanych drobnoustrojów
BARBARA KoT, ANToNl JAKUBcz AK*, KAzlMlERz BUKoWSKI

Katedra Mikrobiologii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, ul. Prusa 12,08-1 10 Siedlce
*Zakład Higieny Weterynaryjnej - Oddział w Łomży, ul. Nowogrodzka 150, 18-400 t-omża

activi§ on the solid medium.were h
W24,,Lactobacillus sp. W27,I,ac s
enter E. Coli strains on th MRS-0.2 broth in the presence of Lactobacil|us sp.
W27 the growth of E. co completely inhibited after five days of incubation.

Th Listeria monocytog )fe§ence of Pediococcus pentosaceus F50 (106CFU/ml)
was lower than that of the control sample during the first two days. Incubation during the next four dĄs
resulted in an increase of the number of Listeria monocytogenes cells (6 x 1O?CFU/ml) but the numtler of cells
did not exceed the number of cells in the control sample (109CFU/ml). The antagonistic activity of these strains
under investigation in minced beef was restricted. The growth of total of MRSA strains and majoriĘ ofMSSA
strains was inhiłrited by Pediococcus pentosaceus F50 and Lactobacillus brevis F14 strains on tbe solid me-
dium MR§-0.2.

In MRS-0.2 broth in the presence of Pediococcus pento§aceus F50 (106CFU/ml) the growth of MRSA 3
strain was completely inhibited after four da}s of incubation.

KefwordŚ! lactic acid bacteria, antagonism, antitlacteriąl activitv. food pathogens.

Bakterie fermentacji mlekowej używane są jako
szczępy stafterowe w wytwarzaniu róznorodnych pro-
duktów przy udziale pTocesu fermentacji. Rozwój bak-
terii mlekowych jest istotny zarówno dla jakości sma-
kowej produktu, jak i dla jego ochrony przed rozwo-
j em. drobnoustroj ów stanowtących mikrobio lo giczne
zanle czy szczęnle surowc a ( 1 7 ). Antagoni styc zne wła-
ściwości tych bakterii w stosunku do innych drobno-
ustroj ów s ą rezultate m wytw arzania szere gu metabo-
litów, takich jak: kwas mlekowy, kwas octowy, aldehy-
dy, diace§l, nadtlenek wodotu oraz syntezy specyficz-
nych substancji antybiotycznych i bakteriocyn (1-3, 8,
10, 14-16, 18).

Bakteriocyny stanowi ą clr:tżą grupę heterogennych
zw iązkow, r ożni ący ch s i ę cięzarem c ząste czkowym,
b udową chemi czną właściwo ś ciami b io che micznym1
jak i zakresem aktyvności. Zalnteresowanie bakterio-
cynami wynika z faktu, ze są nafuralnymi substancj ami

antybioĘcznymi, ktore działalą bakteriob ojczo na roż-
ne drobnoustroje, tj. na te, które stanowiąmikrobiolo-
giczne zanl eczy szczenie żywno ści p owoduj ąc p suc ie
produktów spożywczych lub tez są chorobotwórcze,

Klasycznym przykładem takich substancji jest ni-
zy na (.I 6), wytw ar zana pr zez L a c t o c o c c u s /ac rls sub sp.
lactis, która wykazuje bakteriobójcze działante w sto-
sunku do bakterii Gram-dodatnich oraz hamuje kieł-
kowanie zarodników clostridium j Bacillus. Jest ona
powszechnie używana do produkcji serów w celu za-
bezpieczenia ich przed bakteriami z rodzaju Clostri-
dium. Innymi bakteriocynami, które próbowano zasto-
sować do mięsa i przetworów mięsnych były: pedio-
cyny produkowane przezrożne szczepy zrodzĄu Pe-
diococctts (9, 1 6), sakcyna produkowana pIzęz Lacto-
b a c i l l u s s ak e (I 9, 2 0), he lvetycyna produkow ana pr zez
Lactobacillus helveticłs (13) i laktacyny produkowa-
ne pTzez Lactobacilltts lactis (I7').



Celem pracy było określenie właściwości antagoni-
stycznych szczepów bakterii fermentacji mlekowej w
różnych warunkach, tj, ,ru podłożu stałym, płynnym
orazw mięsie w stosunku do wybranych bakterii ma-
jących znaczenie w higienie uboju.

Materiał imetody
Przedmiotem badań było 9 szczepow bakterii fermenta-

cji mlekowej wyizolowanych z surowych farszów wleprzo-
wo-wołowych (Lactobacillus paracasei - szczepy W31,
W32, W35, W37, W38, Pediococcus pentosaceus -szcze-
py W24,F50, Ląctobacillus brevis szczep F4, Lactoba-
cillus sp. - szczep W27), które wykazywały hamującą ak-
ty.wność w stosunku do szczepów Yersinia enterocolitica
O:3l4 izolowanych od świń oraz w stosunku do Pseudo-
monós aeruginosa NCTC6749 l Staphylococcus aureus
NCTC 4163 (I1,1ż). Metodę izolacji oraz idenĘfikacji, a

także sposób selekcji aktywnych szczepów opisano wcze-
śniej (11).

Badanie właściwości antagonisĘc zny ch tych szczepów
wykonano w stosunku do:

. 20 szczep ów S t ap hy l o c o c ct l s aureu^s metycylin owr aż-
liwych (MSSA) i 15 szczepów Staphylococcus aureus me-
tycylinoopornych (MRSA), wyizolowanych w Pracowni
Bakteriologicznej ZOZ w Siedlcach,

. 20 enteropatogennych szczepów E s cherichia co li wy,
izolowanych z kału od klinicznie zdrowych cieląt, krów,
kur i lisów. Szczepy wyizolowano i typowano serologicz-
nię w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Łomźy wyko-
rzystuj ąc surowice do serolo gicznej idenĘlrkacj i chorobo-
twórczych dla ludzi szczepow E. coli,

. Listeria monocytogenes - szczep wyizolowany w pra-

cowni Bakteriologicznej Woj. Szpitala w Łomży.
Badanie właściwości antagonistyc znych szczepów bak-

terii fermentacji mlekowej wykonano wg metody zapropo-
nowanej przez Spelhaug i Harlander (23) w modyfikacji
własnej . Badanie przeprowadzono na podłozu stĄm MRS-
-0,ż (2 gll g|ukozy + 3 gll CaCO,) w warunkach beztleno-
wych z uzyciem zestawów Gas generating box - H, + CO,
firmy BioMerieux. Warunki beztlenowe stworzono w celu
zahamowania syntezy kwasu mlekowego oraz nadtlenku
wodoru. Na powierzchnię płytki zpodłożem MRS-0,2 po-
siewano w czterech miejscach oddalonych od siebie co naj-
mniej 3 cmpo 5 pl 10-krotnego rozcięńczęnia całodobo-
wej hodowli szczepu donatorowego inkubowanego w tem-
peraturze 30"C. Po IB-24 godzinnej hodowli w temperatu-
rze 30"C w warunkach beztlenowych szczepy donatorowe
poddawano działaniu chlorofotmu przez 20 minut. Następ-
nie hodowlę zalewano agarem Mueller-Hintona za-wtęra-
jącym szczęp wskaźnikowy. Szczep wskaźnikowy ptzygo-
towl.wano przez dodanię 0,25 ml 10 r rozcieńczenia cało,
dobowej hodowli do 10 ml agaru Mueller-Hintona schło-
dzonego do 45'C i po dokładnym wymieszaniu za7ewano
pĘtki z wl. osłymi szczepami donatorowymi. PĘtki inku-
bowano w warunkach tlenowych w temperatlrze 3J"C
przez48 godz. Aktywność szczepu donatorowego ocenia-
no na podstawie pomiaru średnicy zahamowania wzrostu
wskaźnika. W drugiej części doświadczenia zastosowano
tylko te szczępy bakterii fermentacji mlekowej, które wy-
kazyw ały największą aktyr,vność przeciwbakteryj ną na sta-

Ęm podłożu MRS-0,2. Badanie przeprowadzono w pĘn-
nym podłożu MRS-0,2 oTaz w zmielonym, pasteryzowa-
nym mięsie wołowym w temp, ż2"C przez 6 dni. Badano
przeżywalność komórek Staphylococcus aLtreus 3 MRSA i
Listeria monocytogelres w obecności szczepu Pediococcus
pentosaceus F50 (l0ó CFU/m1) orazprzeżywalność E. coli
6BOL24:K72 w obecnościLactobacillus sp. W27 (106 CFU/
l ml) . Ltczb a komórek p o sz cze góIny ch szc zep ów ws kaźni -

kowych posiewanych do pĘnnego podłoża MRS-0,2 wy-
nosiła ok. 105 CFU/m1 oraz do zmielonego mięsa - ok. l05

CFU/g. W ciągu sześciu dni, kazdego dnia inkubacji spraw-
dzano Itczbękomórek szczep ów wskaźnikowych posiewa-

j ąc odpowie dnio rozcieńczone próbk i p oszcze gó|nych ho -

dowli napodłożaagarowe: Staphylococcus aureus 3 MRSA
na podłoże Chapmana, E. coli 6BOI24:K72 na podłoże
MacConkeya, Listeria monocytogenes na podłoże trypto-
nowo-sojowe (TSA) z dodatkiem 2 gll telllrynu potasu.

Po 18-24-godztnnej inkubacji Listeria monocytogenes w
temp. 30"C, Staphylococcus aureus 3 MRSA i E. coli
6BOI24:K'72 w 3'7"C liczono wyrosłe kolonie.

Wyniki iomówienie

Badane szczępy bakterii fermentacji mlekowej wy-
kazywały zróżnicowaną aktywność hamującą w sto-
sunku do enteropatogennych bakterii E. coli napodło-
żu staĘm MRS - 0,2. Naj większą antyb akteryj ną aktyw-
nośó w stosunku do enteropatogennych E. coli wyka-

W24, Lactobacillus
F4. AkĘwnośóĘch
ie liczby szczepow

wrazliwych i wielkości stref zahamowania wzrostu.
Srednicó stref zahamowaniawzfostuwahały się od 10

mm do 33 mm. Lactobacillus paracaseiW32 nie wy-
kazyw aŁ akĘwno ś c i prz e ciwb akteryj nej w sto sunku do
badanych szczepow E. coli, a Lactobacillus paracasei
W38 hamował wzrost Ęlko jednego szczępu (ab. 1).

W płynnym podłozu MRS-O
cillus sp. W2] (106 CFU/m1
6B0 I 2 4 :K7 2 był całkowicie
inkubacji w temp. 22"C. W próbie kontrolnej liczba
komórek wynosiła ok. 4 x 108 CFU/m1 (ryc. 1). Ak-
tywnośó antagonistyczna tego szczepu była jednak
ograniczona podczas hodowli w zmielonym mięsie
wołowym (ryc, 2). Ltczba komórek szczepu Listeria
mono cy to genes w obecności P edio co c cus pentos ac eus
F50 ( 1 06 CFU/m1) w pĘnnym podłozu MRS-0,2 znacz-
nie się obniżyŁaw ci€u dwóch pierwszych dni inku-
bacji (4 x 104 CFU/m1).Inkubacjaprzezcztery następ-
ne dni prowadztłado wzrostu ltczby komórekZisteria
monocytogenes (6 x 107 CFU/m1), ale była ona ntższa
niżw próbie kontrolnej (109 CFU/m1) (ryc. 3). Anta-
goni styczn e dziaŁantę szczepv P e d i o c o c c u s p e n t o s a -

ceus F 50 w stosunku do Listeria monocytogenes było
bardzo ograniczone podczas hodowli w zmielonym
mięsie wołowym (.yc. a).

Wzrost wszystkich badanych szczepow St aphy lo -

c o c cu s aureu s MRSA oraz większ o ść szczep ow M S SA
był hamowany przęz Pediococcus pentosacełs F50 i
Lactobacillus breyis F4 na staĘm podłozu MRS-0,2.



Tab. 1. AntagonisĘczne działanie bakterii fermentacji mlekowej w stosunku do

enteropatogennych szczepów E. coli na podłożu staĘm MRS-0,2

Szczepy
indykatorowe

(E. colĄ
Szczepy

*,, l *,, 
l

25B0125:K70

62B0125:K70

17B0125:K70

3B0125:K70

88B0125:K70

20B0124:R72

67B0125:K70

85C0124:Kl2

260125:Rl0

30CA()26:K60

16 019:K69

69 0124:K72

91B0125:K70

6B0124:R72

7280125:K70

68B0125:K70

71B0125:K70

72CB0128:K67

52B0125:K70

24BO126:K71

11

12

13

15

13

15

10

11

15

15

15

18

16

20

20

15

23

25

20

27

11

13

33

30

32

30

12

26

23

11

30

27

23

26

17

10

15

17

18

13

24

25

25

25

18

20

20

16

22

25

22

25

22

31

32

30

29

27

10

0

10

Objaśnienia: brak strefy inhibicji wzrostu indykatora, Lactobacillus paracasei (W3I,
W32, W35, W37, W38), Pediococcus pentosaceus (W24, F50), Lactobacillus breyis
(F 4'), Lactob a ci l lu s sp. (W21 ).

Dużą aktywność inhibituj ąc ą wykazaŁ także szczep
Lactobacillus sp. W27, który hamowaŁ wzrost 90oń
szczępow opornych na metycylinę (ryc. 5). W płyn-
nym podłożu MRS-0,2 w obecności szczepu Pedio-
coccus pentosaceus F50 (106 CFU/ml) wzrost szczę-
pu Staphylococcus aureus 3 MRSA był całkowicie
zahamowany po 4 dniach inkubacji w 22oC. W próbie
kontrolnej liczba komórek wynosiła ok. 109 CFU/m1
(ryc. 6).

Badania ostatnich lat wskazująna coraz większe
spektrum hamuj ąceg o działania bakteri i fermentacj i
mlekowej w stosunku do drobnoustrojów mających
wpb.w najakość zdrowotną trwałość mięsa i jego prze-

tworów (5, 14, 16, 22). Bakterie fer-
mentacji mlekowej pochodzące z mię-
sa lub produktów mięsnych sąpraw-
dopodobnie naj lepszymi czynnikami
do ochrony §ch produkt ów przed roz-
woj em niep ożądane1 fl ory bakteryj nej,
ponieważ są one lepiej przystosowa-
ne do bytowania w tym środowisku,
niż bakterie fermentacji mlekowej
pochodzące z innego żrodła (20). Ba-
daniorn poddano szczepy bakterii fer-
mentacji mlekowej wyizolowane z
mięsa wieprzowo-wołowego, które
opisano wcześniej jako działające an-
tagonistycznie w stosunku do szcze-
pow Yersinia enterocolitica O:3l4
oraz Psettdomonas aeruginosa
NCTC6749 t Staphylococcus aureLls
NCTC 4163 (II).

Wśród tych szczepów w wyniku
aktualnych badań uzyskano takie,
które wyka zywaly antagonistyczne
działanle w stosunku do enteropato-
gennych E. coli, Staphylococcus a.u-

rełs MRSA, MSSA tListerialnono-
cyto gene s . Nal eży przypuszczać, że
hamująca aktywnośc tych szczepów
zwlązanajest z wytwarzaniem sub-
stancji o charakterze bakteriocyn,
gdyż produkcja kwasu mlekowego i
nadtlenku wodoru została ograniczo-
naprzez niskązawartość glukozy w
podłożu MRS-0,2 (ż gll) oraz hodow-
1ę w warunkach beztlenowych (H, +
CO.). Daeschel i Klaenhammer (7)
zaobsetwowali, że pediocyna A wy-
twarzana przez szczęp Pediococcus
pentosaceus była aktywna w stosun-
ku do bakterii Gram-dodatnich: Clo-
stridium botulinum, Cl. sporogenes,
Staphylococcus aureus, Streptococ-
cus sp. oraz Listeria monocytogenes.
Natomiast szczep P e di o c o c cus acidi-
lactici wyizolowany z mięsa ł\rytwa-

rzał baktęriocynę (pediocynę AcH), która hamowała
wzrost Gram-dodatnich i Gram-ujemnych bakterii wy-
stępujących w zywności (4). Pediocyna AcH hamo-
wała wzrost bakterii powodujących psucie się produk-
tów spożyw czy ch, np. P s eudomonas putida oraz bak-
terii p ato gennych przeno szonych pr zez p okarm, tj . A e -

romonas hydrophila, Bacillus cerelts, Clostridium per-

fringens, Listeria monocytogenes I Staphylococcus
aureus,

Hamującą aktywność szczepu Lactobacillus sake
wyizolowanego z mięsa w stosunku do Listeria mo-
nocytogenes na podłożu staĘm MRS, w pĘnnym MRS
orazw mięsie wołowym wykazaŁ Schillinger (21).
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Ryc. 1. Przeżywalność komórek E coli 6BO124:K27 w obec-

nóści Lactobacillus sp. W27 w pĘnnym podłożu MRS-0,2 w
temp.22"C
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Ryc. 2. Przeżywalność komórek E coli 6BOI24:K27 w obec-

ności Laclobącillus sp. W27 w zmielonym mięsie wołowym w

temp,22"C
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Ryc. 4. Przeżywalność komórek Listeria monocylogenes w
ońecności Pediococcus pentosaceus (F50) w zmielonym mię-

sie wołowym w temp. 22"C
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Szczepy donatorowe

Ryc. 5. AntagonisĘczne działanie bakterii fermentacji mle-

kówej w stoŃnku do Staphylococcus aureus MSSA i MRSA
na podłożu stałym MRS-0,2
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Ryc. 3. Przeżywalność komórek Listeria monocytogenes w
obecności Pediococcus penlosaceus (F50) w pĘnnym MRS-
-0,2 w temp. 22oC
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Ryc. 6. Przeżlvalność komórek szczepu Staphylococcus au-

rezs 3 MRSA w obecności Pediococcus pentosaceus (F50) w
pĘnnym MRS-0,2 w temp.22"C
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