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Summary

The aim of the research was to estimate the impact of temperature, pH and heavy metal ions on the effec-
tiveness of the action of the bacteriocin of lactic acid bacteria on selected pathogenic bacteria. The experiment
studied 12 bacteriocinogenic isolates of lactic acid bacteria from Lactobacillus genus coming from three dif-
ferent sources (collections of pure cultureso composted green materials, and EM preparation) and pathogenic
bacteria - Escherichia coli and Salmonella enteritidis. The study showed that the tested lactic acid bacteria
gave no evidence of bacteriocinogenic activity at żO"C, whereas in several cas€s a temperature of 37oC
stimulated antagonistic activiĘ of lactic acid bacteria.In most cases the investigated isolates of Lactobacillus
did display an abiliĘ for bacteriocin synthesis in medium pH 5.5; 8.0 and 9.0. Neutral pH was the most
optimal pH for bacteriocin production. The addition of metal ions Mg2* and Mn7* to the medium resu|ted in
bacteria growth inhibition in most iso|ates. On|y bacteria deriving from EM preparations were not suscep-
tible to the influence of heavy meta|s, and it may be concluded that they should be introduced into biomass
for its effective hygienization. Selected iso|ates of lactic acid bacteria can be used in mesophi|ic anaerobic
processes of sewage sludge subjected to hygienization.
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Właś ciwo ś ci enzymaty cznę or az anta goni styc zne
bakterii mlekowych majądlże znaczenlę w skutecz-
nej degradacji substancji organicznej w środowisku.
Bakteriom z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium
przypisuj e się właściwości hamuj ące rozwój, mtędzy
innymi, Clostridium dfficile, Staphylococcus aurelłs,
Listeria monocytogenes, Escherichią coli, Campylo-
bacter jejuni, Salmonella, Shigella, Vibrio, Klebsiella
oraz drożdży Candida albicans (I,2, 4, 6, 14, 16).
J ednym z czynnikow odp owiedzialnych za właściwo ś -
ci antagonistyczne bakterii mlekowych są bakteriocy-
ny, nafuralne sub stancj e antybioty czne, któr e są biaŁ
kami prostymi lub złożonymt, działającymi na struk-
turę błon komórkowych oraz syntezę DNA i białek.
Najefektywniej produkowane są w warunkach bez-
tlenowych. Te właściwości bakterii mlekowych mogą
mieć ogromnę znaczeniew przypadku utylizacji osa-
dów po ściekowych, prawie zaw sze zawierający ch
ogromny ładunek drobnoustrojów chorobotwórczych
dla ludzi t zwierząt. Otrzymany produkt, o ile nastąpi
pełna jego higienizacj a,będzie mogł byó wykorzysta-
ny do celów rolniczych jako polepszacz. Decydujący
wpływ na jakośc i ilość wytwarzanych bakteriocyn

mają warunki termiczne, większość tych substancji
traci bowiem swoją aktywnośc w wysokiej tempera-
turzę. Z kolei, przy niskim pH, a także w obecności
jonow metali cięzkich produkcja bakteriocyn moze
zostac zahamow ana ( 1 3, I 5, I7 ). Optymalna tempera-
tura dla wzrosfu bakterii fermentacji mlekowej waha
się w granicach od 30'C do 40oC, jednak optymalna
temperatura dla produkcji bakteriocyn j est nrykle niż-
sza. Wiele bakterii w temperaturachwyższych od tem-
peratury optymalnej dla swojego wzrostu rośnie, ale
ich nie produkuje (5,22). Odczynpozylvki ma wpływ
zwłaszcza na wydajność syntezy bakteriocyn oraz ich
stabilność. Znaczenię ma tu pH,zarówno w początko-
wej, jak i końcowej fazie hodowli. Wysokie pH po-
czątkowe bulionow hodowlanych warunkuj e efektyw-
ną biosyntezę większości bakteriocyn. W hodowli,
ktorej pH początkowe jest niższęntż5,0, syntezabak-
teriocyn jest całkowtcię zahamowana. Stwierdzono
taWe, że wydajność biosyntezy tych białek podczas
hodowli z kontrolowanym pH jest wyższa od uzyski-
wanej w hodowali bez regulacji pH (I3, 22). Szczepy
bakteriocynogenne mogą być łatwo zidentyfikowane
przez przeprow adzenie proby antagonisty cznej, w któ-



rej kolonie przyplJszczalnie produkujące te substancje
tw orzą stre fy o gr aniczaj ące wzro st szczep ów wr ażIi-
lvych.

Celem badah było określenie wpĘwu wybranych
czynnikow fizykochem iczny ch(temperatura, pH, j ony
metali ciężkich) na skuteczność oddziaływania bakte-
riocyn bakterii mlekowych na patogeny w osadach
pościekowych poddanych beźlenowym, mezofilnym
pro c e s om fiylizacy jny m.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 12 izolatach bakterii mle-

kowych, oznaczony ch wcześniej j ako bakteriocynogenne
(12), które połączono w 3 odrębne grupy w zależności od
żródła pochodzenia. G-pę I stanowiĘ szczepy Lactobą-
cillus brevis 0845,I975 iL. plantarurr 0858, 1958 pocho-
dzące zKolekcji Drobnoustroj ów Przemysłowych Instytu-
fu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki
Łó dzkiej. Grupę II - b akterie z r odzajl L a c t o b a c i l lu s ozna-
czone numerami 1, 2,3, 16, 18 - wyizolowano z kompo-
stowanego materiału zielonego. G-pę III - bakterie z ro-
dzajl Lactobacillus ozrraczonę literami B, C, E, G ottzy-
mano zpreparatu EM (producent - firma Greenland, Puła-
wy). Preparat EM (Effective Microorganisms) składa się
z mieszaniny kultur pożytecznych, naturalnie występu-
japych w przyrodzie mikroorganizmów, które uzywane
w postaci szczepionek, powodują zwiększenie biologicz-
nej róznorodności naturalnego środowiska (gleba, rośliny).
EM zawiera wyselekcjonowanie gatunki bakterii łącznie
zbaktęriami kwasu mlekowego (które sąw tej mieszaninie
gatunki em dominuj ący m) or az dr o żdżami i ni ewi e lką ilo ś -

cią bakterii fotosynteĘc zny ch,promieniow ców oraz innych
mikroorganizmów. Preparat EM jest również używany przy
przerobie odpadow organicznych i w wielu podobnych za-
stosowaniach, mających na celu głównie ochronę środo-
wiska.

Bakterie patogenne E. coli i S. enteritidis pochodziĘ
z kolekcji czystych kultur Bydgoskiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiolo gicznej. Hodowano je na wodzie peptonowej
(Peptone Water, Merck, 7228) orazna poz},wce stałej TSA
(Tryptone- Soj a-Agar, P-0 09 0, BTL Zaldad Enzymow i Pep-
tonów, Łódż).

Kontro lny układ do św iadczenia wy glądał następuj apo :

1 S-godzinne hodowle bakterii mlekowych na pĘnnym pod-
łozu MRS zaszczeptano punktowo na pozywkę MRS-agar
(pH 6,4). Na pozywkę nanoszono po 5 pl 10-krotnego roz-
ciehczenia całodobowej hodowli bakterii w czterech miej-
scach oddalonych od siebie o około 3 cm. Hodowlęprowa-
dzono w warunkach beztlenowych (Anaerocult, Merck)
w ciągu IB-ż4 godzin w temperaturze 30oC. Warunki bez-
tlenowe stworzono w celu zahamowania syntezy kwasu
mlekowego oraz nadtlenku wodoru. Bakterie patogenne za-
szczeptano napĘnne podłoże (wodapeptonowa) i inkubo-
wano w 37"C przez 24 godziny. Następnie. zaszczepione
punktowo hodowle bakterii mlekowych poddano dziŃanil
chloroformu przez ż0 minut. Miało to na celu uniemożli-
wienie wzrostu bakteriom w kolejnych etapach badań, któ-
re zachodzlĘ w warunkach tlenowych. Po odparowaniu
chloroformu (20 minut) pożywkę pokrywano zawiesiną
bakterii patogennych (po 0,25 ml 10-krotnego rozcieńcze-

Tab. l. Wpływ temperatury na produkcję bakteriocynprzez
bakterie mlekowe (szerokość stref w mm).

Objaśnienie: 0 - brak strefy zahamowania wzrosfu

nia całodobowej hodowli) w 10 ml upłynnionej pożywki
TSA. Hodowlę prowadzono w 30oC przez 48 godzin. An-
tagonistyczną aktywność bakterii mlekowych oceniano na
podstawie pomiaru szerokości strefy zahamowania wzros-
tu bakterii chorobotwó r czy ch.

W dalszej części badah określono wpływ warunków fi-
zykochemic zny ch na aktyr,vność bakteriocynogenną wybra-
nych szczepów bakterii fermentacji mlekowej w stosunku
do warunków kontrolnych. WpĘrv temperafury zbadano
inkubując punktowo zaszczeplone na pozywce MRS bak-
terie mlekowe w 20'C i37"C (kontrola 30'C). Zmodyfl,-
kowano równiez pH pożywki MRS-agar, dodając do niej
sterylny roztwor albo HCl, albo NaOH i doprowadzając jej
odczyn do 5,5, 8,0 i 9,0 (kontrola - 6,8). Wpłyry jonów
metali ciężkich na właściwości bakteriocynogenne bakte-
rii mlekowychprześledzono dodając do pozywki MRS-agar

,ż gll), KMnOo 4

. FeCl, t0.3 g/l).
świadczenia na

teriocynogenne badanych izolatów wykonano w następu-
japym układzie:

- bakterie Z actobacillus plantarum, L. brevis orazizola-
ł rrr 1, 2, 3, Iż, 18 testowano wobec pałeczek S. enteritidis;

- izolaty oznaczonejako 16, B, C, E, G testowano wo-
bec pałeczek E. coli. Taki układ doświadczenia oparto na
wynikach wcześniejszych badań ( 1 2).

Doświadczenia powtótzono trzykrotnie,

Wyniki iomówienie
W tab. 1-3 przedstawiono wpływ czynntków ftzy-

kochemicznych na wzrost i produkcję bakteriocyn
ptzęz wybrane bakterie mlekowe.

W obniżonej, w stosunku do optymalnej, tempera-
tur zę żadęn z b adany ch izolatów nie w ykazał właś c i -

wości bakterioclmogennych. Temperafura37 " C w nie-
któryc h pr zy p adkac h stymul o w aŁa anta goni styc zn e

działantę bakterii mlekowych. Tak było w przypadku

S. enleritidis

0

0

0

0

0

0

0
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Tab.2. Wpływ pH na produkcję bakteriocyn przez bakterie mleko-
we (szerokość stref w mm)

Objaśnienie: jak w tab. 1 .

Tab. 3. Wpływ metali ciężkich na wzrost i produkcję bakteriocyn
mlekowe (szerokość stref w mm)

Wzbogacenie podłozawjony Co2*, Mn2* dało po-
równywalne wyniki w szerokości stref z próbą
kontrolnąw przypadku L. brevis oraz L. planta-
rum (grupa I). Natomiast w przypadku wybra-
nych izolatow grupy III jony metali cięzkich nie
wpływały znacząco ani na ich wzrost, al7l na
ujawnienie się właściwości bakteriocynogen-
nych, zwłaszczaw przypadku izolatl B i E.

Drobnoustroje patogenne trafiające do wody
wTaz ze Ściekami identyfikowane są w dużych
ilościach w osadach pościekowych. Te ostatnie,
nie poddane pfocesom htgienizacyjnym lub pod-
legające im w niewłaściwy sposób, a następnie
wykorzystane do celów przyrodniczych staj ą się
nośnikiem mikroorganizmów chorobotwórczych,
takich jak bakterie zrodzaju Salmonella, Esche-
richia, Streptococcous t in,, a takżę jaj pasoży-
tów (3, 18-20). Dlatego istotne jestpowstrzyma-
nie procesu ich rozprzestrzeniania na jak naj-
wcześniejszym etapie.

Coraz więcej uwagi poświęca się bakteriocy-

przez bakterie

nom bakterii mlekowych, które
mogą odgrywać ztlaczącą rolę
w kontroli orazregulacji liczby mi-
kroorganizmów patogennych w śro-
dowisku (8, 16). Ważnęjest okreś-
lenie wpĘwu czynników środowis-
kowych mogących modyfikować
efektywność tego oddziaływanla,
atakżę ustalenie optymalnych wa-
runków dla ich syntezy. W bada-
niach własnych modyfikowanymi
czynnikami hodowlanymi była tem-
peratura inkubacji, dodatek jonow
metali ciężkich orazpH pozywki.
Stwierdzono, że żaden z tzolatów
bakterii mlekowych nie produkuje
bakteriocyn w czasie inkubacji
w temperaturze 20"C, z kolei tem-
perafura 37'C aktywuje ich synte-
zę jedynie u wybranych przedsta-
wicieli grupy drugiej itrzeciej. Za-
leznośó pomiędzy produkcj ą bakte-
riocyn a temperaturą inkubacj i roz-
ważalirównież Kot i wsp. ( 1 1 ). Tes-

każdego badanego lzolatl grupy III. W obrębie gru-
py I nie zaobserwowano wpĘ,wu podwyzszonej tem-
peratury na produkcj ę bakteriocyn, podczas gdy w gru-
pie II doszło najprawdopodobniej do zahamowania ich
produkcji.

Badane tzolaty bakterii mlekowych nte wykazaĘ
zdolności syntezy bakteriocyn w pożyłvce o odczynie
5,5; 8,0 i9,0 zwyjątkiem szczepów L. brevis iL. plan-
tarum,ktore aktyłvnośó bakteriocynogenną uj awniaĘ
przy pH 5,5. Optymalnym pH do produkcji bakterio-
cyn jest pH obojętne.

Dodatek do pozyrvki jonow metali Mg2 orazMn1
w przypadku grupy I iII zahamował wzrost bakterii.

towane przęzntchszczepy L. brevisF6 oraz L. brevis
F 1 4 wykazywaty niską aktywno ść prze ciwb akteryj ną
w temperaturzę 20"C oraz 37"C, podczas gdy opty-
malnyrri warunkami okazŃasię temperatura 25" C oraz
30"C.

Badania własne wykazaĘ, tż jony metali ciężkich
dodawane do pozylvki MRS nie mająwiększego wpły-
wu na b akteriocyno gennoś ć grupy wyizolowanej z pr ę-
paratu EM, natomiast w pozostaĘch przypadkach no-
tuj e s ię c ałkowity brak wzro stu lub też izolaty nie pro -

dukuj ą bakteriocyn w obecno ści wybranych j onow.
w badaniach nad właściwośctami yersinia entero-

colictica Kot i wsp. (10) określali zalężnośó ujawnie-
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Objaśnienie: x brak wzrostu bakterii, 0 - brak streĘ zahamowanla wzrostu



nia się bakteriocynogenii od zmienionych warunków
hodowli. Wprowadzili dwie modyfikacje: temperatu-
rę inkubacjI oraz obecność jonów metali w pożywce.
Zaobserwowa|i, że w badanej populacji występowĄ

oraz niektó ry ch szczepów P s eudomo nas aerugino s a.

Konisky podaje, że bakterie wrażliwe na kolicyny są
bard działantę
wier żelazablo
żące ogranlcza
dzińania(9), Jony innych metali równięż modyfikują
wrazliwo ść b akterii na antymikrobiolo giczną aktyru-
ność bakteriocyn. Kationy sodu, potasul, wapnla oraz

zkomórkąwrażItwąna jejdziałanięzwiększaprzeży-
walno ść atakowany ch pt zez nią bakterii pato gennych
(2I).

W badaniach własnych obserwowano, że opĘmal-

aktyłvność ma miejsce przy pH 7 (10).
Badania wykazaĘ, ze spośrod bakterii mlekowych

jedynie bakterie L. plantarum, L. brevis oraz izolaĘ
z rodzaju Lactobacillus B, C, E i G z preparatu EM
Gre enland mo głyby skuteczni e o gr an:rczac liczebno ś ć

chorobotwórczych mikroorganizmów, Dać to możę
pewne podsta
stania w proc
poddanych pr
tlenowych.
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