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Streszczenie. Celem badań była ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej płynów poho-
dowlanych L. rhamnosus ATCC 7469 oraz weryfikacja zdolności szczepu do biosyntezy bak-
teriocyn. Aktywność przeciwdrobnoustrojową oznaczano metodą słupkowo-dyfuzyjną, krąż-
kowo-dyfuzyjną oraz w podłożach płynnych w warunkach Bioscreen C. Pałeczki mlekowe 
hodowano w podłożu MRS (de Man, Rogosa i Sharpe), w temp. 37°C przez 24 h. Szczepy 
testowe stanowiły E. coli, S. Enteritidis, E. cloaceae, P. mirabilis, Y. enterocolitica, P. aerugi-
nosa, S. aureus oraz B. cereus. Płyny pohodowlane hamowały wzrost wszystkich szczepów 
testowych. Wydłużyły się fazy adaptacyjne i zmniejszyły właściwe szybkości wzrostu (μmax) 
bakterii testowych. Po zastosowaniu płynów pohodowlanych po korekcie pH obserwowano 
całkowity brak stref zahamowania w metodzie krążkowo-dyfuzyjnej, a w trakcie hodowli 
w podłożach płynnych niezmieniony przebieg krzywych wzrostu drobnoustrojów testowych. 
Płyn uzyskany po hodowli L. rhamnosus ATCC 7469 w podłożu MRS hamował wzrost 
wszystkich bakterii testowych, a najbardziej wrażliwym okazał się B. cereus ATCC 11778. 
W warunkach doświadczenia badany szczep L. rhamnosus nie wytwarzał bakteriocyny. 

Słowa kluczowe: Lactobacillus rhamnosus, właściwości przeciwdrobnoustrojowe, bakte-
riocyny

WSTĘP

Wiele doniesień naukowych potwierdza, że zastosowanie odpowiednich szczepów 
bakterii mlekowych przyczynia się do wyeliminowania lub zahamowania rozwoju drob-
noustrojów patogennych oraz powodujących psucie żywności. Silne właściwości antago-
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nistyczne bakterii mlekowych uwarunkowane są zdolnością do znacznego obniżania pH 
dzięki wytwarzaniu kwasów mlekowego i octowego, syntezie nadtlenku wodoru i innych 
niskocząsteczkowych produktów metabolizmu komórkowego. Należą do nich diacetyl, 
reuteryna, kwasy tłuszczowe. Jedną z cech bakterii mlekowych jest ich zdolność do wy-
twarzania bakteriocyn, które hamują rozwój bakterii Gram-dodatnich należących do ro-
dzajów Staphylococcus i Listeria oraz bakterii Gram-ujemnych, np. Salmonella, Escheri-
chia, Shigella. Aktywność antagonistyczna wobec bakterii chorobotwórczych i gnilnych 
jest jednym z wymagań stawianych probiotycznym szczepom bakterii mlekowych. 
Cechy takie wykazują niektóre szczepy Lactobacillus rhamnosus (np. L. rhamnosus 
GG (ATCC 53103)). Są one z powodzeniem wykorzystywane w produkcji jogurtów 
[Schillinger 1999], napojów owocowych [Champagne i Gardner 2008] i sojowych 
[Champagne i in. 2009]. Szczepy L. rhamnosus znajdują zastosowanie jako składnik pre-
paratów stosowanych podczas pokarmowych i intymnych infekcji bakteryjnych. Ponadto 
bakterie L. rhamnosus wytwarzają także polimery zewnątrzkomórkowe [Calsteren i in. 
2002], które mogą być czynnikiem zagęszczającym i teksturotwórczym, zwłaszcza w fer-
mentowanych napojach mlecznych. Poznano całkowity genom probiotyczego szczepu 
L. rhamnosus GG [Morita i in. 2009].

Według danych piśmienniczych, zdolność do biosyntezy bakteriocyn  przez gatunek 
L. rhamnosus potwierdzono m.in. w przypadku szczepu GG [Avonts i in. 2004], szczepu 
161 [Çon i Gökalp 2000] E-97800 i LC-705 [Työppönen i in. 2003], szczepów ST461BZ 
oraz ST462BZ [Todorov i Dicks 2005]. Wytwarzanymi bakteriocynami są m.in. rhamno-
zyna A [Dimitrijevič i in. 2009] i bakteriocyny ST461BZ oraz ST462BZ. Oprócz aktyw-
ności przeciwbakteryjnej szczepy L. rhamnosus wykazywały także aktywność przeciw-
grzybiczą [Suzuki i in. 1991, Stiles i in. 2002].

Szczep L. rhamnosus ATCC 7469 jest stosowany w mikrobiologicznej metodzie 
oznaczania zawartości witamin, a w szczególności folianów [Hyun i Tamura 2005]. Re-
aguje wzrostem na większość pochodnych kwasu foliowego oraz na poliglutaminowe 
pochodne folianów [Mullin i Duch 2000]. Zespół badawczy Jorjăo i in. [2015] opubliko-
wał badania, z których wynika, że komórki tego szczepu są w stanie indukować syntezę 
cytokin, co sugeruje ich duży wpływ na stymulację odpowiedzi immunologicznej orga-
nizmu ludzkiego.

Celem badań była ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej płynów pohodowla-
nych L. rhamnosus ATCC 7469 oraz weryfikacja zdolności szczepu do biosyntezy bakte-
riocyny podczas hodowli w podłożu MRS. 

MATERIAŁY I METODY

Materiał biologiczny

Szczepy testowe stanowiły E. coli ATCC 113-3, E. coli ATCC 25922, S. Enteriti-
dis ATCC 13076, E. cloaceae ATCC 13047, P. mirabilis ATCC 35659, Y. enterocoliti-
ca PZH.03, P. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus ATCC 25923 oraz B. cereus ATCC 
11778.
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Hodowla inokulacyjna szczepów testowych

Przygotowanie inokulum szczepów testowych polegało na hodowli bakterii w płyn-
nym podłożu Muller-Hinton (MH) przez 24 h w 37°C, a następnie odwirowaniu komórek 
i ich zawieszeniu w sterylnej soli fizjologicznej tak, aby ich liczba wynosiła 108 × cm-3. 
Tak przygotowana zawiesina komórek służyła jako inokulum we wszystkich zastosowa-
nych metodach badania właściwości przeciwdrobnoustrojowych.

Hodowla L. rhamnosus

Pałeczki L. rhamnosus ATCC 7469 hodowano w płynnym podłożu MRS (de Man, 
Rogosa i Sharpe) o pH 6,3 oraz na podłożu MRSA (MRS zestalone agarem) o identycz-
nym pH, w temp. 37oC przez 24 h. Po tym czasie z płytek MRSA wycinano korkobo-
rem słupki do metody słupkowo-dyfuzyjnej. Płyny pohodowlane z hodowli w podłożu 
MRS jałowiono metodą filtracji i wykorzystywano do metody krążkowo-dyfuzyjnej oraz 
w trakcie oznaczania aktywności przeciwdrobnoustrojowej podczas hodowli w urządze-
niu Bioscreen C. 

Oznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej 

Aktywność przeciwdrobnoustrojową oznaczano metodą słupkowo-dyfuzyjną i me-
todą krążkowo-dyfuzyjną. W obu metodach podłoża MHA (Mueller-Hinton Agar) zo-
stały zaszczepione powierzchniowo inokulum szczepów testowych. Następnie na ich 
powierzchnię nanoszono słupki wycięte korkoborem (φ = 10 mm) z podłoża. W meto-
dzie krążkowo-dyfuzyjnej krążki bibuły nasączano wyjałowionym filtracyjnie płynem 
pohodowlanym L. rhamnosus (40 μl) po korekcie pH do 6,5 (za pomocą 1 M NaOH). 
Korektę kwasowości czynnej prowadzono w celu zniwelowania wpływu kwasu mle-
kowego na bakterie testowe. Po 24 h inkubacji mierzono strefy zahamowania wzrostu 
[mm] przy wykorzystaniu skanera Epson i programu BioStrefaLite. Wynik obliczano 
jako różnicę między średnią całkowitą strefą zahamowanego wzrostu a średnicą słupka 
bądź krążka.

Aktywność przeciwdrobnoustrojową płynu pohodowlanego sprawdzano także pod-
czas hodowli szczepów testowych w płynnym podłożu MH (Mueller-Hinton) suplemen-
towanym jałowym płynem pohodowlanym L. rhamnosus oraz po korekcie pH. W tym 
celu celki płytki Honeycomb wypełniano podłożem MH w ilości 280 μl i suplemen-
towano odpowiednio przygotowanym płynem pohodowlanym w ilości 15% v/v. Celki 
szczepiono inokulum (10% v/v), a następnie hodowano w temp. 37°C przez 48 h w wa-
runkach stacjonarnych. Odczyt OD następował co 15 min przy szerokopasmowym filtrze 
(420–580 nm), a płytka Honeycomb była wytrząsana na 10 s przed pomiarem.

Metody statystyczne

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej – analiza wariancji oraz test Tu-
keya HSD (poziom istotności α = 0,05, n = 3).
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WYNIKI I DYSKUSJA

Płyny pohodowlane L. rhamnosus ATCC 7469 hamowały wzrost wszystkich szcze-
pów testowych podczas metody słupkowo- i krążkowo-dyfuzyjnej. Największe strefy 
zahamowanego wzrostu stwierdzono w przypadku bakterii B. cereus. Niezależnie od za-
stosowanej metody przekraczały one 11 mm. Wzrost bakterii z rodziny Enterobacteria-
ceae był hamowany w mniejszy stopniu. Wrażliwość obu szczepów E. coli  113-3 oraz 
E. coli ATCC 25920 na metabolity antagonistyczne wytworzone przez L. rhamnosus była 
podobna, a obserwowane strefy zahamowania wzrostu wynosiły od 7,1 do 7,7 mm. 

W większości przypadków strefy hamowania określane metodą słupkowo-dyfuzyjną 
i krążkowo-dyfuzyjną nie różniły się istotnie, poza wyjątkiem dla szczepu S. Enteritidis 
ATCC 13076. W metodzie słupkowej, po przeniesieniu drobnoustrojów antagonistycznch 
w słupku agarowym, możliwy jest ich dalszy rozwój, równoległy do wzrostu szczepów 
testowych [Strus 1998]. W konsekwencji możliwe jest dalsze zwiększanie ilości lub stę-
żenia substancji antagonistycznych. W metodzie krążkowej uzyskano mniejsze strefy za-
hamowanego wzrostu (rys. 1). Prawdopodobnie jest to wynikiem zastosowania płynów 
pohodowlanych wyjałowionych metodą filtracji, co uniemożliwiło dalszą koncentrację 
metabolitów hamujących wzrost bakterii testowych. 

Do niskocząsteczkowych metabolitów antagonistycznych wytwarzanych przez pa-
łeczki L. rhamnosus należą kwas mlekowy, nadtlenek wodoru, diacetyl oraz acetoina. 

Rys. 1.  Strefy zahamowania wzrostu szczepów testowych w metodach dyfuzyjnych 
(strefy zahamowania po zastosowaniu płynu pohodowlanego L. rhamnosus bez korekty pH)
Fig. 1.  The growth inhibition zones of the test strains in both diffusion methods: agar-disk diffu-

sion method (black columns) and disk diffusion method (grey columns) (after applying 
the post-harvest liquid of L. rhamnosus without pH correction)
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Produktywność poszczególnych metabolitów zależy od temperatury hodowli i źródła 
węgla, a w szczególności od dostępności cytrynianów [Figureoa i in. 2001]. Wytwarzany 
przez pałeczki kwas mlekowy obniża pH, co dodatkowo zwiększa wytwarzanie nadtlen-
ku wodoru [Ponce i in. 2008]. Przeciwdrobnoustrojowy efekt nadtlenku wodoru wynika 
z wytwarzania aktywnych i toksycznych dla komórek rodników hydroksylowych [Kle-
wicka i Libudzisz 1998]. Metabolity antagonistyczne w sposób synergistyczny wpływają 
hamująco na rozwój wielu bakterii patogennych – zarówno Gram-dodatnich, jaki i Gram-
-ujemnych [Maragkoudakis i in. 2009]. 

Antagonistyczne oddziaływanie płynów pohodowlanych L. rhamnosus zaobserwo-
wano również wtedy, kiedy zastosowano je do hodowli bakterii testowych w podłożach 
płynnych. Podczas hodowli w urządzeniu Bioscreen C dodatek płynu pohodowlanego 
L. rhamnosus spowodował wydłużenie fazy adaptacyjnej. Wartości gęstości optycznej 
oznaczane w 24. godzinie były istotnie niższe od gęstości optycznej hodowli kontrolnych 
w tym samym czasie (tab. 1). Podobnie właściwa szybkość wzrostu (μmax) bakterii testo-
wych była istotnie mniejsza w porównaniu do osiąganej w podłożach kontrolnych (tab. 2). 
Różnice w wartościach właściwej szybkości wzrostu były szczególnie widoczne w przy-
padku szczepów B. cereus ATCC 11778 (od 0,456 do 0,083 h-1), P. aeruginosa ATCC 
27853 (od 0,394 do 0,097 h-1) oraz P. mirabilis ATCC 35659 (od 0,376 do 0,102 h-1).

W badaniach sprawdzano zdolność pałeczek mlekowych L. rhamnosus do syntezy 
bakteriocyn. Poprzez zmianę pH płynów pohodowlanych do wartości 6,5 zniwelowano 
wpływ kwasu mlekowego na wzrost bakterii. W takich warunkach obserwowano całkowi-
ty brak stref zahamowania wzrostu mikroorganizmów testowych w metodzie krążkowo-

Tabela 1.  Porównanie gęstości optycznej w 24. godzinie hodowli bakterii testowych w podłożu 
MH (kontrola) oraz z dodatkiem płynu pohodowlanego L. rhamnosus 

Table 1. Comparison of the optical density  of 24 h test bacteria strains culture in MH medium 
(control), and with the addition of  L. rhamnosus post-harvest liquid

Szczep testowy
Test strain

Hodowla kontrolna
Control culture

Płyn pohodowlany L. rhamnosus
Post-harvest liquid of L. rhamnosus

bez korekty pH
without pH 
correction

po korekcie pH
after pH correction

OD450-580nm

E. coli 113-3 1,367 ±0,15e 0,873 ±0,12b,c 1,354 ±0,14e

E. coli ATCC 25920 1,382 ±0,21e 0,931 ±0,15c 1,412 ±0,12e

P. mirabilis ATCC 35659 1,412 ±0,19e 0,921 ±0,21c 1,398 ±0,11e

S. Enteritidis ATCC 13076 1,352 ±0,18e 1,120 ±0,15d 1,348 ±0,09e

Y. enterocolitica PZH.03 1,425 ±0,19e 1,180 ±0,18d 1,422 ±0,14e

P. aeruginosa ATCC 27853 1,521 ±0,15f 0,877 ±0,14b,c 1,451 ±0,15e,f

E. cloacae ATCC 13047 1,523 ±0,14f 0,811 ±0,14b 1,521 ±0,16f

S. aureus ATCC 25923 1,498 ±0,17e,f 0,902 ±0,18b 1,488 ±0,17e,f

B. cereus ATCC 11778 1,558 ±0,14f 0,752 ±0,17a 1,552 ±0,14f
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-dyfuzyjnej. Podobnie podczas hodowli  bakterii testowych w podłożach płynnych 
w urządzeniu Bioscreen C nie odnotowano zmian w przebiegu krzywych wzrostu drob-
noustrojów testowych. Wartości właściwej szybkości wzrostu bakterii testowych nie róż-
niły się istotnie w porównaniu do hodowli kontrolnych (tab. 2), a zatem ich czas generacji 
nie uległ wydłużeniu. Także wartości gęstości optycznej oznaczane w 24. godzinie były 
bardzo zbliżone do gęstości optycznej hodowli kontrolnych w tym samym czasie.

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że badany szczep L. rhamnosus ATCC 7469 
nie wykazuje zdolności do wytwarzania bakteriocyn podczas hodowli w podłożu MRS 
w 37°C.

Tabela 2.  Wpływ dodatku płynów pohodowlanych L. rhamnosus  na właściwą szybkość wzrostu 
μmax  (h-1) szczepów testowych  podczas hodowli  w aparacie Bioscreen C

Table 2.  The effect of L. rhamnosus post-harvest liquids addition on the specifi c growth rate μmax 
(h-1) test strains during the culture in Bioscreen C

Szczep testowy
Test strain

Hodowla kontrolna
Control culture

Płyn pohodowlany L. rhamnosus
Post-harvest liquid of L. rhamnosus

bez korekty pH
without pH 
correction

po korekcie pH
after pH correction

μmax (h-1)
E. coli ATCC 113-3 0,196 ±0,008c 0,097 ±0,009a 0,189 ±0,019c

E. coli ATCC 25920 0,194 ±0,008c 0,103 ±0,008a,b 0,185 ± ,018c

P. mirabilis ATCC 35659 0,376 ±0,005e 0,102 ±0,005a 0,369 ±0,012e

S. Enteritidis ATCC 13076 0,320 ±0,004d 0,119 ±0,005b 0,312 ±0,007d

Y. enterocolitica PZH.03 0,125 ±0,002b 0,085 ±0,005a 0,111 ±0,007b

P. aeruginosa ATCC 27853 0,394 ±0,011e 0,097 ±0,007a 0,391 ±0,006e

E. cloace ATCC 13047 0,169 ±0,012c 0,090 ±0,004a 0,170 ±0,009c

S. aureus ATCC 25923 0,203 ±0,008c 0,100 ±0,012a 0,205 ±0,011c

B. cereus ATCC 11778 0,456 ±0,005f 0,083 ±0,019a 0,442 ±0,017f

Z dostępnych danych literaturowych wynika, że niektóre szczepy L. rhamnosus wy-
twarzają bakteriocyny. Należy do nich np. rhamnozyna A wytwarzana przez L. rhamno-
sus 68. Jest to mała, termostabilna peptydowa bakteriocyna zaklasyfikowana do II klasy 
bakteriocyn [Dimitrijevič i in. 2009]. Warunki hodowli, a w szczególności skład podłoża, 
indukują syntezę bakteriocyn. Wspomniany szczep L. rhamnosus 68 w pierwszym etapie 
(16 godzin) był hodowany w podłożu MRS, a następnie 12 godzin w podłożu mineral-
nym zawierającym glukozę i NaCl. Według Chang i Liew [2013], podłoże zawierające 
4,4% glukozy, 6% ekstraktu drożdżowego, 6% tryptonu oraz 1 ml/L Tween 80 jest najlep-
sze dla uzyskania największej liczby komórek i plonu biomasy L. rhamnosus. Nie badali 
oni jednak zdolności do syntezy bakteriocyn.

Na wzrost i biosyntezę bakteriocyn przez bakterie wpływa wiele czynników, do któ-
rych należą warunki hodowli, źródła węgla i azotu, pH, a także obecność innych sub-
stancji, np. Tween. Przykładowo czynnikiem istotnie zwiększającym syntezę bakteriocyn 
przez szczep L. paracasei J23 był glicerol w stężeniu 1% [Yi i in. 2013]. Z kolei w przy-
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padku szczepu L. sakei subsp. sakei 2a najlepszą wydajnością produkcji bakteriocyn skut-
kowała hodowla w temp 25°C w podłożu MRS o początkowym pH 6,28 zawierającym  
5,5 g · L−1 glukozy oraz  dodatek 1,05% Tween 20 [Malheiros i in. 2015]. 

Ponadto pH podłoży, w których następuje synteza bakteriocyn, istotnie wpływa na ak-
tywność otrzymanych metabolitów. Przykładem mogą tu być wyniki doświadczeń opubli-
kowanych przez Todorova i Dicka [2004, 2005a, b]. Aktywność bakteriocyn wytworzo-
nych przez L. plantarum ST194BZ w podłożu, którego początkowe pH wynosiło od 5,5 
do 6,5 była największa, natomiast w podłożu o początkowym pH 4,5 aktywność stanowiła 
zaledwie Ľ maksymalnej [2005a]. Podobnie aktywność bakteriocyn wytworzonych przez 
L. rhamnosus zależała od początkowego pH pożywki. W pożywkach o początkowym 
pH 6,5 bakteriocyny wykazały maksymalną aktywność (12 800 AU/ml), w pożywkach 
o zakresie pH od 5,0 do 6,0 aktywność bakteriocyn była zredukowana o 50%, a przy 
początkowym pH 4,5 wynosiła tylko 1600 AU/ml [Todorov i Dick 2005b]. Znaczenie 
początkowego pH podłoża dla aktywności wytworzonych bakteriocyn zauważono także 
w przypadku szczepu bakterii mlekowych L. pentosus ST151BR [Todorov i Dick 2004]. 
Należy zwrócić uwagę, że początkowe pH podłoży MRS stosowanych w niniejszych 
badaniach wynosiło 6,3, zatem było bardzo zbliżone do tego, które w przypadku innych 
szczepów L. rhamnosus skutkowało biosyntezą bakteriocyn o największej aktywności. 
Mimo to nie stwierdzono właściwości bakteriocynogennych badanego szczepu.

WNIOSKI

Płyn pohodowlany  L. rhamnosus ATCC 7469 uzyskany po 24-godzinnej inkuba-
cji w temp. 37°C w podłożu MRS hamował wzrost testowych bakterii Gram-dodatnich 
i Gram-ujemnych. Najbardziej wrażliwym na jego działanie okazał się B. cereus ATCC 
11778. W badanych warunkach doświadczenia nie potwierdzono zdolności szczepu 
L. rhamnosus ATCC 7469 do wytwarzania bakteriocyn.
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EVALUATION  OF ANTIMICROBIAL AND BACTERIOCINOGENIC ACTIVITY 

OF LACTOBACILLUS RHAMNOSUS ATCC 7469

Summary. Some of Lactobacillus rhamnosus strains (eg. L. rhamnosus GG) are used in the 
production of yoghurt and cheese, as well as diet supplements during bacterial infections. 
The antagonistic metabolites produced by L. rhamnosus include lactic acid, hydrogen 
peroxide and bacteriocins. The ability to produce bacteriocins is depended on the strain and 
genetically determined.
The aim of the study was to evaluate antimicrobial activity of post-harvest liquids of 
L. rhamnosus ATCC 7469 and verification for the ability of strain to the biosynthesis of 
bacteriocins. Antimicrobial activity was determined by agar-disk diffusion methods, disk 
diffusion method and during culturing in the liquid media in Bioscreen C. The cells of 
L. rhamnosus ATCC 7469 were grown in MRS medium  (liquid or solidified with 
agar) for 24 hours in temperature 37°C. Test strains were E. coli 113-3, E. coli ATCC 
25922, S. Enteritidis ATCC 13076, E. cloaceae ATCC 13047, P. mirabilis ATCC 35659, 
Y. enterocolitica PZH.03, P. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus ATCC 25923 and 
B. cereus ATCC 11778. During an agar-disk diffusion and a disk-diffusion methods the 
post-harvest liquids of L. rhamnosus ATCC 7469 inhibited the growth of all test strains. 
The largest growth inhibition zone was found for B. cereus ATCC 11778 strain. The growth 
of Enterobacteriaceae was inhibited in a smaller extent. Addition of  post-harvest liquids 
of L. rhamnosus  resulted in extending the adaptive phase, and the reduction of the specific 
growth rate (μmax) of all test strains during culturing in Bioscreen C. In the second part of 
the study  we verify the ability of L. rhamnosus ATCC 7469 to the synthesis of bacteriocins. 
The impact of lactic acid was overcame by changing the pH of the post-harvest liquids 
to 6.5. There were observed a total lack of inhibition zones in the disk diffusion method. 
During the cultivation in Bioscreen C additive of post-harvest liquid with pH correction 
did not change in the course of the growth curves test organisms. The post-harvest liquid 
of L. rhamnosus ATCC 7469 inhibited the growth of Gram-positive and Gram-negative 
test bacteria.  The most sensitive to action of post-culture liquids of lactic acid bacteria 
was Bacillus cereus ATCC 11778. The experiments do not confirmed the ability of the 
L. rhamnosus ATCC 7469 strain to bacteriocin production in MRS medium.

Słowa kluczowe: Lactobacillus rhamnosus, antimicrobial activity, bakteriocins


