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Използвани съкращения
MRS - Man, Rogosa и Sharpe
MRS бульон с ксилоолигозахариди - xMRS
Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside - pNPX
ortho-Nitrophenyl-β-galactoside - ONPG
p-Nitrophenol - pNP
АТФ или нуклеотид свързващи домейни - НСД
АТФ-свързваща касета - АБЦ
галактоолигозахариди - GOS
галактоолигозахаридите от лактулоза - GOS-Lu
Ембден-Майерхоф-Парнас - ЕМП
захар зависима фосфотрансферазна система - PTS
изомалто-олигозахаридите - IMO
ксилоолигозахаридите - XOS
късо верижни фруктоолигозахариди – scFOS
MF ((Major Facilitator) - Основни фасилиатори
Месопептонен агар - МПА
Месопептонен бульон - МПБ
Модифициран MRS бульон - mМRS бульон
о-Nitrophenol - о-NP
оптичната плътност - OD
Периплазматичният свързващ протеин - PBPs
Степен на подкиселяване на средата - рН
степен на полимеризация - СП
транс мембранни домейна - ТМД
фруктоолигозахариди – FOS
инулинов тип фруктани – ITF
арабиноксилоолигозахариди - AXOS
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УВОД
Биоактивните олигозахариди се определят като медицински релевантни биомолекули,
които се прилагат за превенция на заболявания, свързани с дисбиоза на микробиотата,
съпътстваща човешкия организъм. Една част от тях се дефинират като пребиотици неразградими олигозахариди, селективно стимулиращи растежа и метаболитната
активност на лимитиран брой бактерии от човешката микробиота, което подобрява
общото здравословно състояниe. Консумацията на пребиотици намалява риска от
заболявания, включващи потискане на диария асоциирана с чревни инфекции, редуциране
риска от остеопороза, намаляване риска от затлъстяване и развитие на диабет тип 2,
неутрализиране на токсични продукти и намаляване честотата на развитие на рак на
дебелото черво, стимулиране на имунитета и предпазване на урогениталната система.
Особено

перспективни

са

ксило-олигозахаридите,

които

показват

редица

пребиотични свойства: имуностимулиращ е ефекта на ксило-ОЗ и арабино-ксило-ОЗ и
противовъзпалителна активност на 4-О-метилглюкуроноксилана; антиканцерогенните
свойства на ксило-ОЗ, като например киселите ксило-ОЗ с глюкуронова киселина
съществено инхибират растежа на саркома180; бифидогенен ефект, свързан със синтеза на
витамини (В1, В2, В6); антимикробно действие срещу Helicobacter pylori, B.cereus, St.
aureus, те стимулират растежа на лактобацили , при което като крайни продукти се
получават млечна, оцетна киселини и етанол. Голяма част от генома на микроорганизмите
част от чревната микрофолора, кодират ензими, способни да хидролизират въглехидрати
със сложни структури. Това изисква специфични извънклетъчни и вътреклетъчни
гликозил хидролази. Важен е и коплекса от транспортери, участващ в преноса на
постъпилите с храната въглехидрати. Бактериалните ABC транспортери осъществяват
този пренос на олигозахариди, като показват специфичност по отношение на свързващите
протеини.
Способността на пробиотиците да катаболизират олигозахариди е ключов фактор,
определящ техния полезен здравен ефект. Ако някои олигозахариди се ферментират от
специфични щамове бифидобактерии и лактобацили, то тогава диетите съдържащи така
наречените пребиотични субстрати могат да селектират щамове пробиотични бактерии.
Такъв сценарии ако е верен, би бил една от най-важните концепции в храненето и
чревната микробиология на границата на двете столетия.
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Цел и задачи
Целта на настоящата работа е да се изследва способността на щамове млечнокисели
бактерии изолирани от български луканки да усвояват ксилоолигозахариди.
За целтa бяха поставени следните задачи:
1. Проследяване растежа на щамове Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis и
Lactobacillus sakei върху среди с глюкоза и ксилоолигозахариди в различни концентрации
(от 1 до 5%), като единствен въглероден източник.
2. Физиологична характеристика на щамовете, култивирани в присъствието на
различни концентрации на ксилоолигоолигозахариди по отношение на:
-подкиселяване на средата (pH);
-биологична активност върху различни тест-култури
3. Морфолгична

характеристика

на

щамовете

при

култивиране

на

ксилоолигозахариди.
4. Изследване активността на ензимите, участващи в първите етапи от усвояването на
ксилоолигозахариди – ксиланаза и β-ксилозидаза.
5. Определяне на остатъчното количество олигозахариди при ферментацията на
ксилоолигозахариди.
6. Анализ нивата на генна експресия на ензимите ксиланаза и β-ксилозидаза,
участващи в усвояването на ксилоолигоахариди.
7. Анализ нивата на генна експресия на ABC транспортери при култивиране на
щамове Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis и Lactobacillus sakei на среда с
ксилоолигозахариди.
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Материали и методи
За осъществяване на поставената цел и конкретните задачи са използвани
разнообразни методи: Анализ на растежа на щамове Lactobacillus на среда с
ксилоолигозахариди; Анализ на антимикробна активност на избраните щамове; Анализ на
биологично активни компоненти на щамовете Lactobacillus; Анализ на морфологичните
особености на щамове L. plantarum и L. brevis при култивирането им на среда MRS бульон
и агар и mMRS(модифицирана с ксилоолигозахариди среда) бульон и агар; Анализ на
органични киселини и етанол при култивиране на различни въглехидратни източници на
избраните щамове; HPLC анализ на монозахариди и олигозахариди при култивиране на
ксилоолигозахариди на щамовете Lactobacillus ; Определяне на ензимна активност на βксилозидаза и ксиланаза на избраните щамове; Количеството на протеин в пробите се
определи по метода на Lowry; Хидролиз на ксилоолигозахариди от почиващите клетки на
щамове L.plantarum S26, L.brevis S27 и L.sakei S16; Идентификация по 16S рРНК на
използваните щамове; Анализ на генната експресия на ензими, участващи в усвояването
на ксилоолигозахариди при изследваните щамове

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1.

Изследване

способността

на

лактобацили

да

усвояват

ксилоолигозахариди
Направен

бе първоначален

скрининг на всичките 31 щама Lactobacillus,

предоставени от колекцията на катедра “Обща и промишлена Микробиология” към
Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, за тяхната
способност да усвояват ксилоолигозахариди. Проведено е периодично култивиране на
хранителна среда
mMRS с 2% ксилоолигозахариди за 48 h при 370С. В тези условията между началото и
края на процеса не се добавят свежи субстрати и не се отстраняват метаболитни продукти
от първоначално инокулираната

хранителната среда. Така клетъчната популация се

развива в ограничено жизнено пространство, т.е. при изчерпване на даден субстрат или
при свръхнатрупване на метаболитен продукт, растежът на културата спира.
Усвояването на олигозахариди от млечно кисели бактерии зависи както от вида
олигозахариди, степента на полимеризацията им така и от специфичната способност на
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различните щамове млечно кисели бактерии да секретират ензими, хидролизиращи
гликозидните връзки между монозахаридите на съответните олигозахариди.
В периода на култивиране се проследи микробния растеж на изследваните щамове.
Получените резултати са показани на таблици 1, 2 и 3. Резултатите са сравнени с растежа
им на среда с глюкоза. Бяха подбрани три групи лактобацилни щама отнесени към
видовете Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis и Lactobacillus sakei.
Таблица 1 – Клетъчна плътност на щамове Lactobacillus plantarum, развиващи се на
глюкоза с концентрация 2% и ксилоолигозахариди 2%.
Легенда: “0” - OD600 между 0-0.19; “+” - OD600 между 0.2-0.39; “++” - OD600 между
0.4-0.59; “+++” - OD600 между 0.6-1
Микроорганизъм

Lactobacillus plantarum S1

Lactobacillus plantarum S2

Lactobacillus plantarum S3

Lactobacillus plantarum S4

Lactobacillus plantarum S5

Lactobacillus plantarum S6

Lactobacillus plantarum S7

Lactobacillus plantarum S9

Lactobacillus plantarum S10

Lactobacillus plantarum S18

Lactobacillus plantarum S20

Lactobacillus plantarum S22

Въглехидратен източник

Клетъчна плътност

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

+

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

+

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

+

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

+

Ксилоолигозахариди

+

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

+

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++
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Lactobacillus plantarum S23

Lactobacillus plantarum S24

Lactobacillus plantarum S25

Lactobacillus plantarum S26

Lactobacillus plantarum S29

Lactobacillus plantarum S30

Lactobacillus plantarum S31

Lactobacillus plantarum S32

Lactobacillus plantarum S33

Lactobacillus plantarum S34

Lactobacillus plantarum S40

Глюкоза

+

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

+

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

+++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

+

Таблица 2 - Клетъчна плътност на щамове Lactobacillus brevis, развиващи се на
глюкоза с концентрация 2% и ксилоолигозахариди 2%.
Легенда “0” - OD600 между 0-0.19; “+” - OD600 между 0.2-0.39; “++” - OD600 между
0.4-0.59; “+++” - OD600 между 0.6-1
Микроорганизъм

Lactobacillus brevis S8

Lactobacillus brevis S27

Lactobacillus brevis S38

Въглехидратен източник

Клетъчна плътност

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

++

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

+++

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

++
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Таблица 3 - Клетъчна плътност на щамове Lactobacillus sakei, развиващи се на
глюкоза с концентрация 2% и ксилоолигозахариди 2%.
Легенда: “0” - OD600 между 0-0.19; “+” - OD600 между 0.2-0.39; “++” - OD600 между
0.4-0.59; “+++” - OD600 между 0.6-1
Микроорганизъм

Lactobacillus sakei S11

Lactobacillus sakei S12

Lactobacillus sakei S13

Lactobacillus sakei S14

Lactobacillus sakei S15

Lactobacillus sakei S16

Въглехидратен източник

Клетъчна плътност

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

+

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

+

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

+

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

+

Глюкоза

++

Ксилоолигозахариди

+

Глюкоза

+++

Ксилоолигозахариди

+++

От прегледа на получените стойности на изменението на оптичната плътност при
растеж в присъствие на глюкоза и ксилоолигозахариди, може да бъде обобщено по
следния начин. При изследването на 23 щама L. plantarum се установи, че най-добър
растеж показва само един щам от групата на L. plantarum – L. plantarum S26. По
отношение на групата на L. brevis най-добра активност при растеж проявиха на
ксилоолигозахариди щамове – L. brevis S27. Необходимо е да се отбележи, че
представителите на групата на L. brevis, показаха относително по-висока плътност при
култивиране на ксилоолигозахариди в сравнение с щамовете от групата на L. plantarum.
При изследването на щамове от групата на L. sakei (6 щама), промяна на оптичата
плътност показа само щам L. sakei S16.
В резултат на проведения скрининг за усвояване на ксилоолигозахариди, са
подбрани най-преспективните щамове от трите групи Lactobacillus за по-нататъшните
изследвания, а именно L.plantarum S26, L.brevis S27 и L.sakei S16.
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Таблица 4 - Стойности на оптичната плътност (OD), измерена на 48 час, на
култивиране на щамове L. plantarum 26, L. brevis S27 и L. sakei 16, измерена при 600 nm
Щам

Въглехидратен източник

Оптична плътност
при 600 nm

Lactobacillus plantarum 26

Lactobacillus brevis S27

Lactobacillus sakei 16

Глюкоза

0,523

Ксилоолигозахариди

0,767

Глюкоза

0,708

Ксилоолигозахариди

0,815

Глюкоза

0,786

Ксилоолигозахариди

0,670

Изложените по-горе резултати показват, че усвояването на ксилоолигозахаридите,
като алтернативен въглероден източник е щамово специфично. От направените анализи се
вижда, че щамовете L. brevis, могат да усвояват ксилоолигозахаридите в еднаква степен,
така както усвояват глюкозата.
В работата на Immerzeel et al., 2013 се изследва усвояването на ксилоолигозахариди
от щамове Lactobacillus brevis, Bifidobacterium aldolscendis и два щама Weissella cilabria и
Weissella confusa. Според получените резултати всички изследвани щамове показват
растеж на ксилоолигозахариди след 48 часа на култивиране в среда с присъствие на
такива.
Друго изследване (Lasardo et al., 2012), показва че щам Lactobacillus brevis NCDC01,
има способността да усвоява ксилоолигозахариди.
1.1 Анализ на микробния растеж на избрани щамове Lactobacillus при различни
концентрации на ксилоолигозахариди в средата.
Изследван бе клетъчния растеж на подбрани щамове от трите вида лактибацили в
присъствие на ксилоолигозахариди в концентрации от 1% до 5%. Растежните
характеристики се отчетоха след 72 час култивиране на щам L. plantarum S26, L. brevis
S27, L. sakei S 16 .
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Таблица 5 - Ефект на различните концентрации на въглехидратния източник
върху растежа на Lactobacillus plantarum S 26, Lactobacillus brevis S27 и Lactobacillus sakei
S16; Легенда: “0” - OD600 между 0-0.39; “+” - OD600 между 0.4-0.79; “++” - OD600 между
0.8-1.09; “+++” - OD600 между 1.10-1.50
Въглехидратен
Микроорганизъм

Lactobacillus plantarum S26

Lactobacillus brevis S27

Lactobacillus sakei S16

източник/Ксилоолигозахариди

Клетъчна плътност

1%

++

2%

+++

3%

+++

4%

++

5%

++

1%

++

2%

+++

3%

+++

4%

++

5%

++

1%

++

2%

+++

3%

++

4%

++

5%

++

От получените резултати (таблица 5) се вижда, че щам L. plantarum S26 се развива
и при петте различни концентрации на ксилоолигозахариди в средата, но най-добре се
развива на концентрация от 2%.
Резултатите показват, че щам L. brevis S27 се развива и при петте различни
концентрации ксилоолигозахариди в средата, като най-добър растеж се наблюдава при 2 и
3% концентрация на ксилоолигозахариди, както и в случая с L. plantarum S26
По отношение на усвояването на ксилоолигозахариди от щам L. sakei S16, се
отбелязва добър растеж «+++», при концентрации от 2 и 3% на ксилоолигозахаридите в
средата.
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Таблица 6 - Специфична скорост на растеж на щамове L. plantarum S26, L.
brevis S27 и L. sakei S16, култивирани на различни въглеродни източници за 48 часа
Въглероден източник

Lactobacilus

plantarum Lactobacilus brevis S27

Lactobacillus sakei S16

S26
μ - специфична скорост μ - специфична скорост μ - специфична скорост
на растеж (h-1)

на растеж (h-1)

на растеж (h-1)

Глюкоза 1%

0,41±0,01

0,58±0,05

0,23±0,04

Глюкоза 2%

0,41±0,01

0,51±0,01

0,25±0,01

Глюкоза 3%

0,42±0,03

0,48±0,04

0,34±0,04

Глюкоза 4%

0,40±0,04

0,45±0,09

0,27±0,08

Глюкоза 5%

0,41±0,1

0,45±0,12

0,34±0,14

Ксилолигозахариди 1%

0,16±0,19

0,26±0,03

0,22±0,05

Ксилолигозахариди 2%

0,24±0,5

0,38±0,08

0,20±0,05

Ксилолигозахариди 3%

0,20±0,6

0,40±0,1

0,28±0,4

Ксилолигозахариди 4%

0,20±0,9

0,40±0,13

0,26±0,1

Ксилолигозахариди 5%

0,20±0,8

0,48±0,15

0,25±0,15

Според Ningegowda et al., 2011 млечно киселите бактерии от род Lactobacillus имат
способността да усвояват различни пребиотици като алтернативни въглеродни източници.
Изследвана е скоростта на растеж на щамове L. plantarum CFR 2194, L. casei Lund, L.
salivarius CFR 2158, L. delbruecki и L. fermentum CFR 2192, култивирани на среди с 2%
съдържание на фруктоолигозахариди, ксилоолигозахариди и глюкоза, съответно. Когато
се култивират в среда съдържаща фруктоолигозахариди тези щамове се развиват много
по-добре, в сравнение със същите отглеждани на среда с ксилоолигозахариди.
Подобен модел на растеж се наблюдава кагато се сравнява усвояването на
фруктоолигозахариди и глюкоза. Фруктоолигозахаридите се усвояват почти напълно до
18-тия час от ферментацията.

Авторите (Ningegowda et al.,2011) са установили, че

профилът на ферментация на Lactobacillus plantarum CFR 2194 на глюкоза е почти еднакъв
с профила на усвояване на фруктоолигозахаридите, за разлика от профила на усвояване на
ксилоолигозахариди. Последните се усвояват в много по-слаба степен в сравнение с
фруктоолигозахаридите и глюкозата.
От казаното до тук може да се види, че всички щамове проявяват

щамова

специфичност по отношение на способността им да растат на среда с ксилоолигозахариди.
Получените от нас резултати показват, че и трите изследвани щама Lactobacillus
plantarum S26, Lacrobacillus brevis S27 и Lactobacillus sakei S16 могат да ферментират
ксилоолигозахаридите, имайки предвид стойностите за специфичната скорост на растеж.
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Това допълнително засилва предположението, че при култивиране на среда с
ксилоолигозахариди в посочените щамове се индуцира секрецията на ензими,
хидролизиращи

гликозидните

връзки

между

ксилозните

остатъци

на

ксилоолигозахаридите. От наличните справки, не бяха установени данни за усвояване на
ксилоолигозахариди от Lactobacillus sakei.

2. Физиологични характеристики на щамове от Lactobacilus plantarum, Lactobacillus
brevis и Lactobacillus sakei при култивиране върху среда с различни концентрации на
глюкоза и ксилоолигозахариди

2.1 Анализ на степента на подкиселяване на средата (рН) на щамове от L. plantarum,
L.brevis и L. sakei:
Таблица 7 - Изменение рН на щамове L. plantarum, култивирани при различни
въглеродни източници
Микроорганизъм

Lactobacillus plantarum S1

Lactobacillus plantarum S2

Lactobacillus plantarum S3

Lactobacillus plantarum S4

Lactobacillus plantarum S5

Lactobacillus plantarum S6

Lactobacillus plantarum S7

Lactobacillus plantarum S9

Въглехидратен източник

pH след 24 часа pH след 48 часа
култивиране

култивиране

Глюкоза

4,02

3,90

Ксилоолигозахариди

5.00

5.01

Глюкоза

4,12

3,82

Ксилоолигозахариди

5.26

5.10

Глюкоза

3,88

3,87

Ксилоолигозахариди

5.36

5.36

Глюкоза

3,95

3,76

Ксилоолигозахариди

5.50

5.50

Глюкоза

3,91

3,73

Ксилоолигозахариди

5.12

5.12

Глюкоза

3,84

3,72

Ксилоолигозахариди

5.41

5.41

Глюкоза

3,82

3,74

Ксилоолигозахариди

5.32

5.31

Глюкоза

3,63

3,76

Ксилоолигозахариди

5.49

5.46

13

Lactobacillus plantarum S10

Lactobacillus plantarum S18

Lactobacillus plantarum S20

Lactobacillus plantarum S22

Lactobacillus plantarum S23

Lactobacillus plantarum S24

Lactobacillus plantarum S25

Lactobacillus plantarum S26

Lactobacillus plantarum S29

Lactobacillus plantarum S30

Lactobacillus plantarum S31

Lactobacillus plantarum S32

Lactobacillus plantarum S33

Lactobacillus plantarum S34

Lactobacillus plantarum S40

Глюкоза

5,33

5,35

Ксилоолигозахариди

5.42

5.41

Глюкоза

5,04

4,51

Ксилоолигозахариди

5.28

5.24

Глюкоза

4,39

4,21

Ксилоолигозахариди

5.00

5.01

Глюкоза

3,76

3,86

Ксилоолигозахариди

5.50

5.50

Глюкоза

3,86

3,74

Ксилоолигозахариди

5.39

5.38

Глюкоза

5,55

5,5

Ксилоолигозахариди

5.47

5.47

Глюкоза

4,83

4,01

Ксилоолигозахариди

5.00

4.98

Глюкоза

4.00

3,92

Ксилоолигозахариди

4,46

4,43

Глюкоза

4,01

3,98

Ксилоолигозахариди

5.51

5.50

Глюкоза

4,58

4,03

Ксилоолигозахариди

5.15

5.14

Глюкоза

5,36

4,25

Ксилоолигозахариди

5.28

5.27

Глюкоза

5,12

4,02

Ксилоолигозахариди

5.36

5.35

Глюкоза

5,05

4,32

Ксилоолигозахариди

5.24

5.24

Глюкоза

5,34

3,95

Ксилоолигозахариди

5.45

5.45

Глюкоза

4,75

4,22

Ксилоолигозахариди

5.37

5.37
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Таблица 8 - Изменение на рН на щамове L. brevis култивирани при различни
въглеродни източници
pH след 24 часа pH след 48 часа
Микроорганизъм

Lactobacillus brevis S8

Lactobacillus brevis S27

Lactobacillus brevis S38

Въглехидратен източник

култивиране

култивиране

Глюкоза

4,90

4,60

Ксилоолигозахариди

5,01

5.10

Глюкоза

4,90

4,79

Ксилоолигозахариди

4,11

4,10

Глюкоза

4,98

4,82

Ксилоолигозахариди

5,54

5,42

Таблица 9 - Изменение на рН на щамове L. sakei култивирани при различни
въглеродни източници
pH след 24 часа pH след 48 часа
Микроорганизъм

Lactobacillus sakei S11

Lactobacillus sakei S12

Lactobacillus sakei S13

Lactobacillus sakei S14

Lactobacillus sakei S15

Lactobacillus sakei S16

Въглехидратен източник

култивиране

култивиране

Глюкоза

5,20

5,01

Ксилоолигозахариди

5,22

5,22

Глюкоза

4,95

4,90

Ксилоолигозахариди

5,37

5,37

Глюкоза

4,93

4,83

Ксилоолигозахариди

5,52

5,43

Глюкоза

5,39

5,00

Ксилоолигозахариди

5,36

5,36

Глюкоза

5,31

5,20

Ксилоолигозахариди

4,52

4,52

Глюкоза

5,42

5,43

Ксилоолигозахариди

4,33

4,33

Посочените резултати показват, че промяната на pH на изследваните лактобацили е
щамово специфична при култивиране на ксилоолигозахариди. Стойностите на pH при
растеж на ксилоолигозахриди при всички щамове е по-ниско сравнено с това при растеж
на глюкоза. От изследваните щамове най-добре подкиселява средата щам L. brevis S27 при
култивиране на ксилоолигозахариди.
Проследена е степента, с която щамовете L. plantarum S 26, L. brevis S 27 и L. sakei S
16

подкисляват

MRS

средата,

в

присъствието

на

различните

концентрации

ксилоолигозахариди (1%, 2%, 3%, 4% и 5%).
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Таблица 10 -

Изменение в стойностите на pH на L. plantarum S26 при

култивиране на различни концентрации на въглеродния източник
Въглехидратен
Микроорганизъм

Lactobacillus plantarum S26

pH след 24 часа pH след 48 часа

източник/Ксилоолигозахариди култивиране

култивиране

1%

5,05

4,55

2%

4,46

4,43

3%

5,11

4,40

4%

5,04

4,46

5%

4,95

4,51

Таблица 11 - Изменение в стойностите на pH на L. brevis S27 при култивиране на
различни концентрации на въглеродния източник
Въглехидратен
Микроорганизъм

Lactobacillus brevis S27

pH след 24 часа pH след 48 часа

източник/Ксилоолигозахариди култивиране

култивиране

1%

4,56

4,59

2%

4,11

4,10

3%

4,09

3,89

4%

4,09

3,89

5%

4,09

3,88

Таблица 12 - Изменение в стойностите на pH на L. sakei S16 при култивиране на
различни концентрации на въглеродния източник
Въглехидратен
Микроорганизъм

Lactobacillus sakei S16

pH след 24 часа pH след 48 часа

източник/Ксилоолигозахариди култивиране

култивиране

1%

4,55

4,59

2%

4,33

4,33

3%

4,16

4,04

4%

4,06

3,96

5%

4,17

4,00

Стойностите на pH се променят в относително еднаква степен при всички
концентрации на ксилоолигозахариди и глюкоза в средата.

Представените резултати

показват, че нивото на подкисляване при различните щамове е различно. При щам L.
plantarum S26 рН достига до около 4,5, а щам L. sakei S16 подкислява средата е в
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границите на 4,0, докато при щам L. brevis S27 pH спада дори под 4,0. Тенденцията
корелира и с увеличаване процента на ксилоолигозахаридите в средата.
Стойностите на pH не могат да дадат пълно обяснение за това, по какъв начин се
метаболизират въглехидратите и олигозахаридите (Hartemink et al., 1997). Не всички
видове продуцират достатъчно киселини, за да намалят значително pH на средата.
MRS средата е богата на белтъци и амино киселини. Някои видове метаболизират
белтъците, заедно с въглехидратите. Това води до получаване на алкални продукти, които
буферират средата.
От промяна в pH не може да се съди в каква степен се метаболизират
въглехидратите. Устойчивостта на лактобацилните щамове към кисело pH е свързана със
синтезата на специфични протеини. Установено е, че при понижаване на pH до 4,75 се
експресират три (heat shock proteins) протеина (GroES, GroEL и DnaK) в L. bulgaricus (Lim
et.al., 2000), а понижаването на pH до 4,5 води до синтезирането на девет протеина (14,1 до
kDa) при L. acidophilus (Lorca et al., 2001).

2.2 Анализ на органичните киселини на щамове от L. plantarum и L. brevis
Таблица 13 – Метаболитни продукти на щамове L. plantarum S26 и L. brevis S7 при
култивирани на различни въглеродни източници

Микроорганизъм
Lactobacillus

Въглехидратен

Оцетна

Млечна

източник

киселина (г/л)

киселина (г/л) (г/л)

2,207

7,268

0,024

Ксилоолигозахариди

5,500

1,418

0,000

Глюкоза

1,677

7,965

0,107

Ксилоолигозахариди

2,938

1,102

0,001

plantarum Глюкоза

S26
Lactobacillus brevis S7

Етанол

Ферментацията зависи от физиологичните условия за растеж на микробната
популация. Хомоферментативните млечнокисели бактерии ферментират хексозите, при
което 90% от глюкозата се метаболизира в млечна киселина.
От таблица 13 се вижда, че щамове L. plantarum S26 и L. brevis S27 продуцират
различни количества млечна киселина и оцетна киселина в зависимост от вида на
използваните въглехидратни източници. При сравняване на крайните продукти на
ферментацията на двата въглехидратни субстрата (глюкоза и ксилоолигозахариди)
основното заключение е, че продукцията на млечна киселина намалява значително.
Интересно е да се отбележи, че оцетна киселина се продуцира в по-големи количества при
растеж на ксилоолигозахариди при щам L. plantarum S26.
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Получените от нас резултати еднозначно показват, че при използване на
ксилоолигозахариди мечнокиселите бактерии са способни да образуват крайни продукти
типични за смесена ферментация. Подобни наблюдения има в работите на Kontula et al.
(1998), когато
субстрати.

β-глюкоолигозахаридите и ксилоолигозахаридите се използват като

В работите на Sjőberg et

al.

(1992), изследващи метаболизма на

хомоферментативния Lactococcus lactis при ферментация на малтоза бе установено, че
последния се изменя в посока на смесена ферментация. Механизмът, индуциращ
метаболитната промяна към смесена ферментация не може да бъде в настоящия момент
обяснен в детайли и най-вероятно тази промяна може да бъде идентифицирана чрез генна
експресия (Garrigues et al., 1997). В дебелото черво присъстват както монозахаридите,
така и

олигозахаридите,

което означава, че е възможно

да се припокриват

ферментационни пътища. Гладуването най-вероятно е един от факторите, който изменя
метаболизма от хомоферментативен към смесено-кисела ферментация (Thomass et al.,
1979; Borch et al., 1991). От получените от нас резултати може де се предположи, че някои
млечнокисели бактерии могат индивидуално да променят ферментационния модел, като
това зависи от достъпните субстрати и метаболитните пътища на щамовете.

2.3 Антимикробна активност на щамове от L. plantarum, L. brevis и L. sakei
Способността на млечнокиселите бактерии да синтезират инхибиращи субстанции,
наравно с продуцирането на млечна киселина и Н2О2, е един от факторите, потискащ
развитието

на

патогенните

микроорганизми

от

естествената

микрофлора.

Антагонистичните свойства на част от щамовете бяха изпитани спрямо пет тест култури:
E. coli ATCC 11777, E. aerogenes ATCC 13048, St. aureus ATCC 12600, S. chol. enteritidis
ATCC 13076 и L. inocua F(ONIRIS, France).
За да се диференцира различния антимикробен ефект на млечната киселина от този
на евентуално синтезирани други антимикробни субстанции (напр. бактериоцини) бе
изпитано действието на супернатанти, получени след култивиране на изолатите в течна
среда MRS и след коригиране на pH до 6.0.
Резултатите за установена антибактериална активност срещу петте тест-култури са
представени на таблица 14.
Антибактериална активност на неутрализирана супернатанта от щамове Lactobacillus
plantarum S 26, Lactobacillus brevis S27 и Lactobacillus sakei S16 култивирани на MRS
и mMRS с 2% ксилоолигозахариди след 48 часа на култивиране.
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Таблица 14 - Антибактериална активност на неутрализирана супернатанта в мм
стерилна зона на изследваните щамове срещу тест микроорганизми
Тест микроорганизъм

Lactobacillus

Въглехидратен

Антибактериална

източник

активност

/mm

стерилна зона/
L.platarum S26

Глюкоза

15 мм

Ксилоолигозахариди

10 мм

Глюкоза

17 мм

Ксилоолигозахариди

15 мм

Глюкоза

12 мм

Ксилоолигозахариди

6 мм

Глюкоза

12 мм

Ксилоолигозахариди

9 мм

Глюкоза

18 мм

Ксилоолигозахариди

15 мм

Глюкоза

10 мм

Ксилоолигозахариди

6 мм

Глюкоза

13 мм

Ксилоолигозахариди

11 мм

Глюкоза

16 мм

Ксилоолигозахариди

14мм

Глюкоза

9 мм

Ксилоолигозахариди

6 мм

Глюкоза

15 мм

Ксилоолигозахариди

8 мм

Listeria inocua F(ONIRIS, L.brevis S27

Глюкоза

19 мм

France)

Ксилоолигозахариди

16 мм

Глюкоза

9 мм

Ксилоолигозахариди

7 мм

Глюкоза

16 мм

Ксилоолигозахариди

10мм

Глюкоза

17мм

Ксилоолигозахариди

13мм

Глюкоза

15мм

Ксилоолигозахариди

7мм

L.brevis S27

E. coli ATCC 11777

L.sakei S16

L.platarum S26

Enterobacter

aerogenes L.brevis S27

ATCC 13048
L.sakei S16

L.platarum S26

Staphylococcus

aureus L.brevis S27

ATCC 12600
L.sakei S16

L.platarum S26

L.sakei S16

St. aureus ATCC 12600

L.platarum S26

L.brevis S27

L.sakei S16
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От направените изследвания е видно, че щам L. brevis S27 има най-добра
активност срещу петте използвани тест култури, както при култивиране на глюкоза, така и
при култивиране на ксилоолигозахариди.
Тази е причината да се направи последващото изследване само със щам L. brevis S27.
Получената супернатанта от този щам след корегиране на рН, бе обработена с протеинза К
и третитана с висока температура, за да бъде установено дали антибактералната активност
има белтъчна природа (бактериоцини).
Таблица 15 - Антибактериална активност на неутрализирана супернатанта от щам L.
brevis S27 култивиран на среда с 2% ксилоолигозахариди.
Щам

Контрола

Третиране при 800C,

Третиране с

(mm)

10мин.

протеиназа К, 370С, 1

(mm)

час (mm)

48 час

48 час

48 час
Enterobacter aerogenes ATCC13048

15 мм

7 мм

8 мм

E. coli ATCC 11777

15 мм

7 мм

7мм

Salmonella chol. enteritidis ATCC 13076

14 мм

7 мм

8 мм

Listeria inocua F(ONIRIS, France)

16 мм

7 мм

7 мм

St. aureus ATCC 12600

17мм

7мм

7мм

А) Контрола

Б)след температурна
Обработка

В) След обработка с
Протеиназа К

Легенда: 38 - L. brevis S38; А – MRS, B – xMRS; 24- 24ти час, 48 – 48-ми час

Фигура 1 - Антибактериална активност на щам L. brevis S27 срещу Enterobacter
aerogenes ATCC 13048
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Най-вероятно е антимикробния компонент да има белтъчна природа. Това се
доказва с намаляване на активността с 50%.
Ignatova et al., 2009 съобщават за наличие на антимикробен спектър и активност на
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus B5 and L. delbrueckii subsp. bulgaricus B8 срещу
Е. coli 3398. Доказано е, че производството на антимикробни агенти е свързано с
източника на енергия в културалната среда, но не е изяснен механизма, чрез който
количеството на бактериоцина се увеличава в сложни въглехидрати среди, при положение,
че може да бъде свързан само с нарастване на бактериалната биомаса.
Анализ на антимикробната активност на неутрализирани супернатанти, получени
след култивиране на анализираните щамовете L. plantarum S26, L. sakei S16 и L. brevis S27
върху модифициран mMRS бульон, с концентрации на добавените глюкоза и
ксилоолигозахариди съответно 1%, 2%, 3%, 4% и 5%
Щам L. plantarum S26 проявява антимикробна активност при култивиране в
отделните концентрации на ксилоолигозахариди срещу петте тест-микроорганизми.
Неутрализираната супернатанта на анализирания щам на 24 час от култивирането
подтиска развитието на E. coli ATCC 11777 и Enterobacter aerogenes ATCC 13048 и
Salmonella chol. enteritidis ATCC 13076 в по-силна степен при култивиране в среда с
концентраци на ксилоолигозахариди 3 %, 4% и 5%. По-слабо изразена антимикробна
активност се наблюдава срещу тест-микроорганизмите Staphylococcus aureus ATCC 12600
и Listeria inocua F(ONIRIS, France).
Таблица 16 - Антибактериална активност на неутрализираната супернатанта на L.
plantarum S26 култивиран на среда с различни концентрации на въглеродния източник.
Тест-микроорганизъм

Антимикробна активност /mm стерилни зони/
L. plantarum S26
1%

2%

3%

4%

5%

E. coli ATCC 11777

14

19

16

19

12

Enterobacter aerogenes ATCC 13048

14

19

17

15

18

Staphylococcus aureus ATCC 12600

12

12

13

13

12

Salmonella chol. enteritidis ATCC 15

17

18

19

12

15

15

16

16

13076
Listeria inocua F(ONIRIS, France)

14

21

Фигура 2 Антимикробна активност на неутрализирана супернатанта на щам S26
срещу E. coli ATCC 11777 на mMRS със съдържане на ксилоолигозахариди 1,2,3,4 и 5% на
24-тия час

Щам L. sakei S16 проявява слаба антимикробна активност при култивиране в mMRS
среда при

отделните концентрации

на ксилоолигозахариди

срещу петте тест-

микроорганизми. Неутрализираната супернатанта на анализирания щам на 24 час от
култивирането подтиска развитието на E. coli ATCC 11777 и Enterobacter aerogenes ATCC
13048 и Salmonella chol. enteritidis ATCC 13076 и Staphylococcus aureus ATCC 12600 в посилна степен при култивиране в среда с концентраци на ксилоолигозахариди 3 %, 4% и 5%
и в по-слаба степен – Listeria inocua F(ONIRIS, France).

Таблица 17 - Антибактериална активност на неутрализираната супернатанта на L.
sakei S16, култивиран на среда с различни концентрации на въглеродния източник
Тест-микроорганизъм

Антимикробна активност /mm стерилни зони/
L. sakei S16
1%

2%

3%

4%

5%

E. coli ATCC 11777

12

16

18

18

12

Enterobacter aerogenes ATCC 13048

15

13

15

16

15

Staphylococcus aureus ATCC 12600

11

14

15

16

11

ATCC 11

15

16

16

11

12

12

13

11

Salmonella

chol.

enteritidis

13076
Listeria inocua F(ONIRIS, France)

11

22

Фигура 3 Антимикробна активност на неутрализирана супернатанта на щам S16
срещу E. coli ATCC 11777 на mMRS (със съдържане глюкоза и ксилоолигозахариди 10 г/л,
20 г/л, 30 г/л, 40 г/л и 50г/л) на 24-тия час

Щам L. brevis S27 проявява антимикробна активност при култивиране в MRS среда
при отделните концентрации на ксилоолигозахариди срещу петте тест-микроорганизми.
Неутрализираната супернатанта на анализирания щам на 24 час от култивирането
подтиска развитието на E. coli ATCC 11777 и Enterobacter aerogenes ATCC 13048 и
Staphylococcus aureus ATCC 12600 в по-силна степен при култивиране в среда с
концентраци на ксилоолигозахариди 3 %, 4% и 5% и в по-слаба степен - Salmonella chol.
enteritidis ATCC 13076

и

Listeria inocua F(ONIRIS, France). Най-изразена е

антимикробната активност срещу Enterobacter aerogenes ATCC 13048 и Staphylococcus
aureus ATCC 12600 при отделните концентрации на ксилоолигозахариди в средата.

Таблица 18 - Антибактериална активност на неутрализираната супернатанта на L.
brevis S27, култивиран на среда с различни концентрации на въглеродния източник
Тест-микроорганизъм

Антимикробна активност /mm стерилни зони/
L. brevis S27
1%

2%

3%

4%

5%

E. coli ATCC 11777

11

13

13

14

14

Enterobacter aerogenes ATCC 13048

16

20

20

22

20

Staphylococcus aureus ATCC 12600

13

16

16

17

17

Salmonella chol. enteritidis ATCC 13076

0

12

12

13

14

Listeria inocua F(ONIRIS, France)

11

12

12

14

16

23

Фигура 4 Антимикробна активност на неутрализирана супернатанта на щам S27 срещу
E. coli ATCC 11777 на mMRS (със съдържане глюкоза и ксилоолигозахариди 10 г/л, 20 г/л,
30 г/л, 40 г/л и 50г/л) на 24-тия час
3. Анализ на морфологията на щамовете L. plantarum S1 и L. brevis S8,
култивирани върху MRS бульон с глюкоза и

модифициран MRS бульон с 2%

ксилоолигозахариди
За изучаване морфологията на изследваните щамове млечнокисели бактерии бяха
подготвени препарати за сканиращ електронен микроскоп.
С помощта на електронен микроскоп са наблюдавани щамове L. plantarum S26, L.
brevis S27, култивирани на среди с глюкоза или ксилоолигозахариди, като единствен
въглехидратен субстрат. Морфологията на клетките на изследваните щамове се анализира
на 4-я и 48-я час от култивирането.

1)

3)

2)

4)
Фигура 5 - Снимка от сканиращ електронен микроскоп на щам L.plantarum S26 след

48 часа култивиране, на увеличение х8000: 1- L.plantarum S26, на 4 час от култивирането
си върху mMRS (2% ксилоолигозахариди); 2- L.plantarum S26, на 48 час от култивирането
си върху mMRS; 3- L.plantarum S26, на 4 час от култивирането си върху MRS (2%
глюкоза); 4- L.plantarum S26, на 48 час от култивирането си върху MRS
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1)

2)

3)

4)
Фигура 6 - Снимка от сканиращ електронен микроскоп на щам L.brevis S27 след 48

часа култивиране, на увеличение х8000: 1- L.brevis S27, на 4 час от култивирането си
върху mMRS (2% ксилоолигозахариди); 2- L.brevis S27, на 48 час от култивирането си
върху mMRS; 3- L.brevis S27, на 4 час от култивирането си върху MRS (2% глюкоза); 4L.brevis S27, на 48 час от култивирането си върху MRS
След внимателно сравняване на детайлите от снимките са отчетени промени в
морфологията на клетките. Култивирани в среда с глюкоза, клетките на щам Lactobacillus
plantarum S26 представляват къси пръчки със заоблени краища, с размери 0,5-1,2μм - 1,010μм. Разположени са по двойки или във вериги с променлива дължина. В
модифицираната среда с ксилоолигозахариди клетките променят своята форма. Те силно
се удължават в началните часове от култивирането (четвъртия час). В крайните часове на
ферментацията (48-я час) клетките скъсяват своята дължина и се наблюдава формирането
на капсула над клетъчните им стени.
Клетките на щам Lactobacillus brevis S27 представляват къси пръчки със заоблени
крайща, с размери 0,71μм - 2-4 μм, разположени по единично или в къси вериги. При този
щам, култивиран върху среда с ксилоолигозахариди, както при щам L. plantarum S26, се
наблюдава същата тенденция. Съставът, както и механизмите по които става образуването
на тази клетъчна структура е трудно да се обясни, но вероятно тя изпълнява защитна
функция в условията на култивирането.
На получените електронномикроскопски снимки на щамове L. plantarum S 26 и L.
brevis S27 се виждат изменения в морфологията на клетъчната повърхност при
култивиране на среда с ксилоолигозахариди в сравнение с култивирането им в среда с
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глюкоза.

Тези изменения на среда с ксилоолигозахариди наподобяват капсулна

полизахаридна обвивка, която би спомогнала за преживяемостта на клетките или
подобряване на жизнеспособността им (Jiménez-Pranteda et al., 2012).
Fernandes et.al (2011) използват Атомно-силова микроскопия (Atomic force
microscopy) за изследване на промяна в морфологията на Lactobacillus acidophilus Ki,
развиващи се при различни концентрации на хито-олигозахариди. Атомно-силова
микроскопия е по подходяща за изследване на микроорганизмите, защото съчетава
значително подобрена резолюция (в сравнение със светлинната микроскопия). В
сравнение с конвенционална сканираща електронна микроскопия, пробите могат да бъдат
изучавани в по-естествено състояние.
При растеж на лактобацилите на среда с 1.0% хито-олигозахариди (Фигура 7С), не
се наблюдават разкъсвания по мембраната, но изглежда, че хито-олигозахаридите
покриват цялата клетка. За подобен слой около бактериите е съобщено по-рано при високи
концентрации на високо молекулни хитозани (J.C. Fernandes et al.,2009). Може да се
изгради хипотеза, че полученият слой може да доведе до смърт на клетките чрез
предотвратяване транспорта на хранителни вещества.

Фигура 7 - Атомно-силова микроскопия на L. acidophilus Ki растящи на А)контрола
без хитоолигозахариди, B) на 0.01% хитоолигозахариди и C) 1% хитоолигозахариди (по
Fernandes et.al ; 2011).
Нашите резултати също потвърждават образуването на капсула около клетката в
резултат от култивирането на щам Lactobacillus plantarum S26 на среда със съдържание 2%
на ксилоолигозахариди.
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1)

2)
Фигура 8 - Електронно-микроскопска снимка на щам Lactobacillus plantarum S26(1)

и Lactobacillus brevis S27(2) култивирани за 48 часа в среда с 2% ксилоолигозахариди.
Получените резултати показват, че изследвания щам Lactobacillus plantarum S26 се
развива на среда с 2% ксилоолигозахариди по-слабо, а електронно-микроскопското
проучване показва по-голяма капсулация на щама (фигура 8). Другият анализиран щам
Lactobacillus brevis S27 расте по-добре на среда с добавени 2% ксилоолигозахариди и има
по-слаба капсулация.
В литературата няма данни за изменения формата на клетките при култивиране
върху олигозахариди. Има данни за такива промени при следните случаи: модификации в
гена на малкия температурно шоков протеин, повлияващ морфологията, мембранната
структура и физикохимичните свойства на L. plantarum WCFS1. Морфологията на
мутантните клетки, изследвани със сканиращия електронен микроскоп показват че
клетките се събират, имат неравна повърхност в сравнение с контролата, където клетките
са пръчковидни и с гладка повърхност (Capozzi et al., 2011).
В друго изследване е описано, че активността на dlt-оперона на L. plantarum влияе
върху състава на липотейхоевите киселини, което се изразява в редукция на D-аланиновия
естер. Мутантите показват високи нива активност на гликолизата и три пъти по-дълги
липотейхоеви киселини. Всичко това е свързано с изменения в морфологията на клетките
на щама, изразяващо се в удължаването им, наранявания в делящите се клетки и
перфорации в септалната област (Palumbo et al., 2006).
За проучванията интерес представлява микрокапсулацията на лактобацилите за
подобряване на оцеляването им и запазване на техните пробиотичните им свойства. Това е
технологичен процес, който има за цел да защити пробиотичните бактерии, подобряващ
жизнеспособността на клетките. Многобройни проучвания са проведени в тази насока,
главно насочени към подобряване оцеляването на пробиотични щамове лактобацили по
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време на орално приемане или включени в състава на хранителния продукт (JiménezPranteda et al., 2012). Полизахаридите често са били използвани като протектори, тъй като
могат да бъдат разградени от чревната микрофлора и по този начин позволяват
целенасочена доставка на въглехидрати за пробиотиците в гастро-интестиналния тракт на
човека.

Полизахариди с различен произход се използват за капсулиране на Млечно

киселите бактерии. Микробиалните екзополизахариди, включително и тези от определени
щамове млечнокисели бактерии са безценен източник на материали за биоенкапсулиране
(Jiménez-Pranteda et al., 2012). Микробиални екзополизахариди също се прилагат широко
в хранително-вкусовата промишленост и са доказано безопасни за консумация. В
действителност микробиални екзополизахариди като ксантан са били използвани в
продължение на много години в различни хранителни продукти в световен мащаб. Смеси
от микробните екзополизахариди осигуряват ефективна защита срещу стомашния сок.
Ксантана сам по себе си, поради своите уникални реологични свойства и най-вече
стабилността на вискозитета на водните му разтвори при рН в диапазон от 2 до 11, също
така подобрява оцеляването на пробиотични бактерии, при тестване на киселинната
толерантност (Jiménez-Pranteda et al., 2012).

4. Определяне на ензимната активност на β-ксилозидаза и ксиланаза при щамове
Lactobacilus plantarum S26, Lactobacillus brevis S 27 и Lactobacillus sakei S 16
Усвояването на ксилоолигозахариди от микроорганизмите обикновено изисква
действието на три важни ензима: β–ксилозидази (ЕC 3.2.1.37), които отцепват крайните
ксилозни остатъци от нередуцирания край на късоверижни ксилоолигозахариди, ксилозоосвобождаващи екзо-олигоксиланази (ЕC 3.2.1.156), които отцепват крайните ксилозни
остатъци от редуцирания край на ксилоолигозахариди и α-L-арабинофуранозидаза (ЕC
3.2.1.55),

които

откъсват

арабинозни

остатъци

от

страничната

верига

на

ксилоолигозахаридите(Lasardo et.al. 2012). Ксилан 1,4-бета-ксилозидаза (ЕC 3.2.1.37) е
ензим, който катализира следната химическа реакция :
(1->4)-β-D-ксилоолигозахарид + n H2O → n β-D-ксиланопираноза .
β-Ксилозидазите също така могат да хидролизират ксилобиоза до две ксилозни
молекули. За анализ на ензимната активност на β–ксилозидазата при щамове Lactobacilus
plantarum S26, Lactobacillus brevis S 27 и Lactobacillus sakei S 16, бе проведена
ферментация за 24 и 48 часа, при 30°С и съдържание на ксилоолигозахариди в средата
20г/л, след което бе получен безклетъчен екстракт. Ензимната активност се представя в A
(U/ml) – обща ензимна актвност и A (U/mg) – специфична ензимна активност.
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Таблица 19 - Специфична ензимна активност на ензими, участващи в
усвояването на ксилоолигозахариди при изследваните щамове
Ензими

L. plantarum S26

L. brevis S27

Глюкоза Ксило-

Глюкоза Ксило-

олигозахариди

L. sakei S16
Глюкоза

Ксило-

олигозахариди

олигозахар
иди

Ксиланаза

0

0

0

0,236

0

0,120

0

0,265

0

1,048

0

0,675

0

0,545

0

0,855

0

0,219

(U/mg)
β-ксилозидаза
(U/mg)
β-глюкозидаза
(U/mg)

От посочените резултати се вижда, че най-висока специфична ензимна активност на β–
ксилозидазата е измерена при щама L. brevis S27, на 48-тия час от началото на
култивирането. При останалите два анализирани щама активността е по-слаба.
Анализът на ксиланазната активност показва, че такава е детектирана при щамове
L. brevis S27 и L. sakei S16, като при втория щам е два пъти по-ниска отколкото при
първия. Щам L. plantarum S26 не показа ксиланазна активност.
В следващите експерименти използвахме три различни субстрата (ксилоза,
ксилобиоза, ксилоолигозахариди) за да проверим индуцируем ли е или конститутивен
ензима β–ксилозидаза при изследваните три щама. Резултатите са представени на таблица
20.

Таблица 20 - Индукция активността на β-ксилозидаза при щамове L.plantarum S26,
L. brevis S 27 и L. sakei S 16 от различни видове захари, като въглеродни субстрати
Щам

Специфична активност (U/mg белтък) в клетъчен
екстракт
Ксилоза

Ксилобиоза

Ксилоолигозахариди

Lactobacillus plantarum S26

0

0,375

0,265

Lactobacillus brevis S27

0

1,684

1,048

Lactobacilus sakei S16

0

0,846

0,675
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От отчетената ензимна активност при трите субстрата се вижда, че
ксилозидазната

активност

се

индуцира

в

присъствието

на

ксилобиоза

и

ксилоолигозахариди. Не се наблюдава такава при използване на ксилоза. Данните при
трите изследвани щама показват, че ксилобиозата е по-добър индуктор на β-ксилозидазата
отколкото ксилоолигозахаридите. Отново щам L. brevis S27 показа най-висока активност
на β-ксилозидаза, като тя е със 60% по-висока при субстат – ксилобиоза, отколкото при
ксилоолигозахариди. При щам L. plantarum S26 активността на β-ксилозидазата е над 4
пъти по ниска от тази при L. brevis S27 и два пъти по-ниска в сравнение със щам L. sakei
S16.
При трите изследвани щама не се отчита β-ксилозидазна активност, което доказва
от една страна индуцируемия характер на ензима, а от друга страна вероятно ксилозата се
метаболизира директно по фосфокетолазния метаболитен път, който е доказан при
хетероферментативните лактобацили (Chaillou St. et al., 1999), (табл 19 и 20). Хидролизата
на ксилобиоза до два ксилозни остатъка се осъществява както от ксиланазните ензими,
така и от ксилозидазите. В нашите изследвания установихме, че трите тестувани щама
хидролизират ксилобиозата, използвайки β-ксилозидаза, но не и ксиланаза. В литературата
има данни, с някои изключения, че повечето бактериални ксилозидази са разположени
вътреклетъчно. (Lee et al, 1987; Saha et al., 2001; Panbangred et al., 1983).
β-Ксилозидазата е вътреклетъчен ензим, което е доказано и за изследваните от нас
щамове. Както е показано на таблица 21, активността на β-ксилозидазата не е открита в
супернататнтите, а в беклетъчните екстракти на трите изучавани щама. Отново при щам L.
brevis S27 активността е най-висока в сравнение с останалите два щама.
Таблица 21 - Съдържание на ксиланазна и β-ксилозидаза в мембраните и цитоплазмата на
изследваните щамове L. plantarum S26, L. brevis S 27 и L. sakei S 16, култивирани на среди
с ксилоолигозахариди.
Щам

Lactobacillus

plantarum

Ксиланаза ( %)

β-ксилозидаза (%)

Цитоплазмена Мембранна

Цитоплазмена

Мембранна

фракция

фракция

фракция

фракция

0

0

94,60

5,4

Lactobacillus brevis S27

91,90

8,1

95,20

4,8

Lactobacilus sakei S16

97,20

2,8

93,60

6,4

S26

30

Таблица 22 - Концентрация на ксилозата след хидролиза на ксилобиоза,
ксилотриза и ксилоолигозахариди от почиващи клетки на щамове L. plantarum S26, L.
brevis S 27 и L. sakei S 16
Щам

Време
(мин)

Lactobacillus plantarum S26

Lactobacillus brevis S27

Lactobacillus sakei S16

Концентрация на ксилоза (g/l)
Ксилобиоза

Ксилотриоза

Ксилооигозахариди

0

0

0

0

30

0,4

0,3

0,3

60

0,9

0,8

0,6

0

0

0

0

30

0,7

0,7

0,5

60

1,3

1,4

1,4

0

0

0

0

30

0,5

0,3

0,3

60

1,1

1,0

0,8

За да потвърдим, че клетките в покой не освобождават β-ксилозидаза по време на
инкубацията, клетъчната суспензия бе центрофугирана и бе добавен субстрата pNPX
преди и след инкубирането. Очаквано не се наблюдава отделяне на 4-нитрофенол. Не се
наблюдава освобождаване на β-ксилозидаза от клетките в покой при техния лизис. На
таблица 22 са показани продуктите от хидролизата на ксилобиоза, ксилотриоза и
ксилоолигозахариди от клетките в покой, получени след култивиране на среда с 2%
ксилоолигозахариди. Концентрацията на ксилоза се увеличава при клетките в покой при
трите изследвани щама и на трите използвани субстрата. Тези

данни потвърждават

индуцируемия характер на секретираната β-ксилозидаза от изследваните щамове. β
Ксилозидазата участва в разграждането на полизахаридите до ферментиращи се захари.
Гликозид хидролазното семейство 43, към което се отнася и β-ксилозидазата е
разпознаваемо като източник на β-ксилозидази с много висока активност, някои от които
могат да имат индустриално приложение. Биохимичните характеристики на четири от βксилозидазите (от

Alkaliphilus metalliredigens QYMF, Bacillus pumilus, Bacillus subtilis

subsp. subtilis str. 168, и Lactobacillus brevis ATCC 367) са изследвани (Aachary et al, 2011).
Експериментите показват, че кватернерните състояния на три от ензимите са смеси от
мономери, хомодимери (B. pumilus) или смеси на хомодимери и хомотетрамери (B. subtilis
и L. brevis). Стойностите на k

cat

и k

cat/K m

на четирите ензима са по-високи за

ксилобиозата отколкото за ксилотриозата, което предполага, че активните центрове на
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ензима се състоят от две субединици, както е доказано от рентгено-структурите
снимки на други GH43 β-ксилозидази. Стойностите K i за D-глюкоза (83.3-357 мм) и D ксилоза (15.6-70.0 мм) на четирите ензима са умерено високи. Четирите ензима показват
добра температурна стабилност(K t 0.5~45 °C) и рН стабилност (> 4,6 до <10.3). При рН
6,0 и 25 ° C, ензима от L. brevis ATCC 367 показва високи стойности на k cat and k cat/K m на
природен субстрат ксилобиоза (407 s-1, 138 s-1 mm-1), ксилотриоза (235 s−1, 80.8 s−1mM−1),
и ксилотетратоза (146 s−1, 32.6 s−1mM−1) (Aachary et al, 2011)..
Други автори (Moura et al, 2007) не установяват β-ксилозидазна активност при
лактобацили и вероятната причина е тези култури на нямат такава актиност.
Ксилоолигозахаридите селективно и преференциално се усвояват от бифидобактериите и
щамове от род Lactobacillus, които се намират в интестиналната област на
храносмилателната система на човека. Някои видове бифидобактерии и лактобацили са
доказали както при in vivo така и при in vitro експерименти, че са пробиотични
микроорганизми по приетата дефиниция за пробиотици (Moura et al, 2007, Aachary et al.,
2011). Причината за такова поведение може да бъде наличието или липсата на βксилозидазна активност при Lactobacillus spp. културите, които играят ключова роля за
ефективно утилизиране на ксилоолигозахаридите (Moura et al.,2007).
Вероятно способността на щамовете L. planarum S26 и L.brevis S27 да използват
ксилоолигозахариди включва следните стъпки: 1/ свързване на ксилоолигозахаридите на
клетъчната повърхност (резултати от сканираща микроскопия), която показва зона около
клетките на 4-тия час от култивирането и изчезващи на 48 час. Стъпка 2/ транспорт през
мембраната от транспортната система; стъпка 3/ вътреклетъчно разграждане на
ксилоолигозахаридите до ксилоза от ксилоолигозахарид разграждащи ензими (доказано от
ензимни анализи) и стъпка 4/ превръщане на D-ксилоза до ксилулозо-5 фосфат.
Разграждането на ксилоолигозахаридите, транспортирани през мембраната се предполага
да се извършва под действието на ендо 1,4- бета ксиланаза, която разцепва
ксилоолигозахаридите произволно, а β-ксилозидазата разгражда ксило-олигомерната
верига в редуциращия край, освобождавайки D-ксилоза. Гените, кодиращи тези два
ензима са индуцурани при растеж на ксилоолигозахариди (Aachary et al., 2011).

5. Определяне остатъчното количество олигозахариди след култивиране на
щамовете Lactobacillus на среда с ксилоолигозахариди
Остатъчното количество ксилоолигозахариди след култивирането на изследваните
щамове на среди с ксилоолигозахариди бе проследено посредством HPLC анализ.
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Основните резултати са представени на фигура 9, 10 и 11. Тези изследвания са
проведени със щамове L. plantarum S26, L. brevis S27 и L. sakei S16, поради показаното подобро усвояване на ксилоолигозахариди. Най-интензивно се усвояват късоверижните
ксилоолигозахариди ксилобиоза (СП-2) и ксилотриоза (СП-3), докато тези със степен на
полимерицация 5 и по-висока практически не се усвояват. Тези данни корелират с данните
за β-ксилозидазната активност. Наблюдават се, обаче и някои специфики при отделните
изследвани щамове. Например щам L. plantarum S26 усвоява напълно ксилобиозата до 24я час от началото на култивирането, а 96% от ксилотриозите до 36-я час. В контраст този
щам почти не усвоява ксилоолигозахаридите със СП – 5 и по-висока, като само 14% от тях
се хидролизират до 48-я час на култивирането. При щам L. brevis S27 скоростта на
усвояване на ксилобиозата и ксилотриозата е съпоставима с тази при щам L. plantarum
S26. Наблюдава се, съществена разлика при хидролизирането на високо-молекулните
олигозахариди. В първите 24 часа те не се хидролизират, но в следващите 24 часа 41% от
тях са хидролизирани. Тези резултати кореспондират с отчетената най-висока активност
както на ксиланазата така и на β-ксилозидазата. Резултатите за хидролизирането на
високомолекулните ксилоолигозахариди при щам L. sakei S16 са съпоставими с тези при
L. brevis S27. Ако съпоставим получените данни за хидролиза и усвояването на
ксилоолигозахаридите от изследваните три щама с данните за количеството крайни
метаболити, можем да предположим, че метаболитните процеси особено при щам L. brevis
S27 протичат с много висока интензивност, сравнима с тези при култивиране на среда с
глюкоза. Освен това, вероятно вложеното количество ксилоолигозахариди от 2% не
инхибира метаболитните процеси в клетката. Сравнително по-слабата степен на усвояване
на ксилоолигозахариди от L. plantarum S26 може да се обясни с невъзможността този щам
да секретира ксиланаза.
Ако съпоставим данните за активността на ксиланаза и β-ксилозидаза с данните за
количеството лактат и ацетат, можем да предположим че инхибиране на усвояването на
ксилоолигозахаридите не настъпва поради високата активност на ацетат киназата и лактат
дехидрогеназата. Нещо повече, по-високото количество ацетат в края на процеса при
култивиране на среда с ксилоолигозахариди предполага по-висока активност на ацетат
киназа по всяка вероятност. Този ензим не се секретира при култивиране на щамовете на
среда с глюкоза, за което съдим по липсата или минималната концентрация на оцетна
киселина.
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ксилоолигозахарид от L.plantarum S26. Използвани съкращения: DP-степен на
полимеризация.
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Фигура 10 - Остатъчно количество олигозахариди при ферментацията на
ксилоолигозахарид от L. brevis S27. Използвани съкращения: DP-степен на
полимеризация.
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Фигура 11 - Остатъчно количество олигозахариди при ферментацията на
ксилоолигозахарид от L. sakei S16. Използвани съкращения: DP-степен на
полимеризация.

Това до каква степен се ферментират въглехидратите вероятно зависи от тяхната
химична природа. Има данни, че различни късоверижни въглехидрати с различни
монозахаридни компоненти и молекулно тегло се метаболизират и от основните видове
микроорганизми, обитаващи стомашно-чревният тракт на животните и човека (Van Laere
et.al., 1997). Получените резултати показват, че фруктаните се ферментират много добре
от Clostridium, и много малко видове са способни да ферментират

арабиноксилана.

Bifidobacterium използват първо въглехидратите с ниска степен на полимеризация, докато
Bacterioides първо тези с висока. Следователно структурата на въглехидратите и
бактериалните видове присъстващи в чревната екосистема е вероятно важен фактор за
контролиране на ферментацията им. Kaplan et al., (2003) скринират 28 вида млечнокисели
бактерии и показват, че те имат способност да метаболизират фруктоолигозахариди, като
12 от 16 вида Lactobacillus и 7 от 8 вида Bifidobacterium са способни да ферментират
фруктоолигозахаридите,

8

от

изследваните

Enterobacteriaceae

не

метаболизират

фруктоолигозахаридите. Известно е, че щамът Lactobacillus plantarum WCFS1

е

пробиотик, изолиран от човешката слюнка (Molin et al., 2001). Една от важните
характеристики на този щам е способността му да метаболизира различни въглехидрати,
като монозахариди (глюкоза, маноза и галактоза), дизахариди (захароза, лактоза и
трехалоза) и тризахариди (рафиноза и мелезитоза) (Molin et al., 2001).
През последните години множество проучвания са доказали, че от първостепенно
значение е влиянието на чревната микрофлора върху различни аспекти на човешкото
здраве. Чревната микрофлора се оформя като специфична микробиота, заемаща
специфична екологична ниша, чийто състав динамично се променя в зависимост от
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индивидуалните особености и начин на живот на човека (Abou et al., 2013). Особено
внимание се обръща на пробиотичните членове на тази микробиота, като най-добре
проучените са родовете Lactobacillus и Bifidobacterium (Abou et al., 2013). Ефекти като
антипатогенно действие (елиминиране на патогените), облекчаване на възпаления и
алергии; повлияване рака на дебелото черво, както и други заболявания на червата, се
обясняват с дейността на „полезните“ бактерии в стомашно-чревния тракт, които
селективно ферментират пребиотици, включващи главно несмилаеми олигозахариди
(Abou et al., 2013). Доказано е, че метаболизмът на полизахариди и в т.ч. гликани е важен
фактор за стимулиране проявата на пробиотично действие от страна на „полезната“
микрофлора. В стремежа да се разбере, молекулният механизъм на тази селективност към
някои гликани, бяха изследвани начини на прием и използване на различни
олигозахариди, различаващи се по състав, степен на полимеризация и тип гликозидни
връзки. Комбинация от "omics" технологиите биоинформатиката, ензимология и
охарактеризиране на протеините се оказа важна за изясняване механизмите на пренос на
протеин и катаболитната машина за усвояване на глюкозиди, галактозиди и ксилозиди в
два клинично валидирани пробиотични щама Lactobacillus acidophilus NCFM и
Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bl-04 (Abou et al., 2013), които доказват, че не
естествено срещани три- и тетра-захариди са ефективно използвани от пробиотични
бактерии в някои случаи по-добре от добре установени естествени пребиотици.

6. Идентификация на щамовете по 16 S рРНК
За да бъде приложен в практиката, всеки бактериален щам е необходимо да бъде
идентифициран и добре характеризиран. За целта ние приложихме няколко молекулни
техники, резултатите от които са дискутирани по-долу.
PCR – амплификация със специфични праймери за род Lactobacillus
За идентификацията на млечнокисeлите бактерии, най-често се използва съвкупност от
методи, включващи определянето на морфологични, физиолого-биохимични и генетични
характеристики.
Въз основа на критериите, по които бе извършен подборът на щамовете
(морфологични

и

физиологични

признаци)

изолираните,

показват

евентуална

принадлежност към род Lactobacillus. За потвърждаването на принадлежността им към
рода беше изолирана ДНК, която бе използвана в PCR амплификация със специфични за
род Lactobacillus праймери. Резултатите от анализа са отразени на Фиг.12. Вижда се, че
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при 38 изолата

се амплифицира продукт с очакваната дължина от 232 bp, това

показва тяхната принадлежност към род Lactobacillus.

Фиг. 12 PCR-амплификация със специфични за род Lactobacillus праймери

Секвениране на гените са 16S рРНК

Определените до род щамове (виж. Табл. 23) бяха подложени на видова идентификация чрез
16S рРНК секвенционен анализ. Получените амплификационни продукти с големина 1500
bp бяха пречистени и подложени на секвенционен анализ (Macrogen, Netherlands).
Последвалият сравнителен анализ на получените секвенции с наличните данни в National
Center for Biotechnology Information (NCBI) Blast Library позволи видовото определяне на
щамовете. Резултатите са обобщени и представени в Табл. 23. Тези резултати са получени в
предишен дисертационен труд (Сашо Стояновски, 2010).
Таблица 23 - Резултати от 16S рРНК-секвенционен анализ на щамове от род
Lactobacillus, изолирани от луканка
№

Щам

Идентификация

Max score

1

S1

Lactobacillus plantarum

2481

2

S2

Lactobacillus plantarum

2471

3

S3

Lactobacillus plantarum

2478

4

S4

Lactobacillus plantarum

2480

5

S5

Lactobacillus plantarum

2477

6

S6

Lactobacillus plantarum

2475

7

S7

Lactobacillus plantarum

2474

8

S8

Lactobacillus brevis

2477

9

S9

Lactobacillus plantarum

2470

10

S10

Lactobacillus plantarum

2473

11

S11

Lactobacillus plantarum

2479
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12

S12

Lactobacillus sakei

2475

13

S13

Lactobacillus sakei

2476

14

S14

Lactobacillus sakei

2481

15

S15

Lactobacillus sakei

2472

16

S16

Lactobacillus sakei

2475

17

S17

Lactobacillus plantarum

2478

18

S18

Lactobacillus plantarum

2470

19

S19

Lactobacillus plantarum

2474

20

S20

Lactobacillus plantarum

2478

21

S21

Lactobacillus plantarum

2480

22

S22

Lactobacillus plantarum

2479

23

S23

Lactobacillus plantarum

2481

24

S24

Lactobacillus plantarum

2475

25

S25

Lactobacillus plantarum

2477

26

S26

Lactobacillus plantarum

2479

27

S27

Lactobacillus brevis

2474

28

S28

Lactobacillus brevis

2471

29

S29

Lactobacillus plantarum

2476

30

S30

Lactobacillus plantarum

2477

31

S31

Lactobacillus plantarum

2480

32

S32

Lactobacillus plantarum

2476

33

S33

Lactobacillus plantarum

2479

34

S34

Lactobacillus plantarum

2478

35

S35

Lactobacillus plantarum

2481

36

S36

Lactobacillus brevis

2473

37

S37

Lactobacillus plantarum

2475

38

S38

Lactobacillus brevis

2478

39

S39

Lactobacillus plantarum

2474

Двадесет и осем от щамовете бяха идентифицирани като L. plantarum, три като L.
brevis и пет – като L. sakei.
Катедрата по “Обща и промишлена микробиология”, към Биологически Фаултет на
Софийски Университет ‘Св. Климент Охридски”, разполага със система за генетичен
анализ на американската фирма Beckman Coulter. Системата дава възможност за
секвениране на генома, анализ на различни фрагменти в него и анализ на нивата на генна
експресия. По тази причина бе направено повторно секвениране на три избрани щама,

38

определени по-рано (виж таблицата по-горе). На повторно секвениране за 16S рРНК
бяха подложени щамове L. plantarum S26, L. sakei S16 и L. brevis S 27.
Резултатите от повторното секвениране, изпълнено по протокол на производителя,
потвърдиха получените вече резултати, а именно: за целта бе изолирана тотална ДНК,
чиято нативност и чистота бе предварително проверена. Изолираната ДНК бе използвана
като матрица зa PCR амплификация на гена за 16S рРНК с двойка универсални праймери
(виж глава «Материали и методи»).
Резултатите потвърждават първоначалната идентификация на щамовете, което е видно от
получените резултати в таблица 24.
Таблица 24 - Резултати от 16S рРНК-секвенционен анализ на щамове от род
Lactobacillus, изолирани от луканка
Max score

№

Щам

Идентификация

1

S26

Lactobacillus plantarum

2481

2

S27

Lactobacillus brevis

2477

3

S16

Lactobacillus sakei

2399

6. Генна експресия на ензими учатващи в транспорта и
усвояването на ксилоолигозахариди
При трите щама L. plantarum S26, L. brevis S27 и L. sakei S16, бяха изследвани нивата
на генна експресия на ензимите, участващи в транспорта и усвояването на
ксилоолигозахаридите

Известно

е,

че

няколко

ензима

участват

ксилоолигозахаридите. β-ксилозидаза и ксиланаза

активно

в

разграждането

на

са основните ензими, участващи в

усвояването на ксилоолигозахариди от млечно кисели бактерии.

Механизма на усвояване на ксилоолигозахариди от млечнокисели бактерии, включва
няколко етапа: свързване на ксилоолигозахаридите към клетъчната повърхност чрез захарсвързващи протеини; транспорт на ксилоолигозахаридите през ABC транспортни системи;
разграждане на ксилоолигозахаридите до D-ксилоза чрез комбинираното действие на
ендо-1,4-β-ксиланаза и β-ксилозидаза;

превръщане на D-ксилоза до D-ксилулозо-5-

фосфат.
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Таблица 25 – Ензими участващи в транспорта и усвояването на ксилоолигозахариди
Ензим

Роля

Ксиланаза

Разцепва на веригата на ксилана, за да се
освободят

по-късоверижни

ксилоолигозахариди
Бета ксилозидаза

Освобождава

ксилозни

нередуцирания

мономери

край

на

от

разклонени

ксилоолигозахариди
Ксилозо изомераза

Изомеризира на ксилозата до ксилулоза

Ксилулокиназа

Изомеризира ксилулозата до ксилулозо-5фосфат, който се метаболизира по различни
пътища

в

клетката

в

зависимост

от

концентрацията на ксилоза в средата
Глюкозо-6-фосфат 1-дехидрогеназа

Ензим от пентозофосфатния път, осигуряващ
енергия на клетките

лактат дехидрогеназа

Превръща пирувата в лактат

Захарна пермеаза от ABC транспортера

Спомага навлизането на захари в клетката

Захарен

ABC

транспортер,

АТФ- Спомага навлизането на захари в клетката,

свързващ проеин
Ефлукс

ABC

свързана с хидролиза на АТФ
транспортер,

АТФ- Учатва

свързващ и пермеазен протеин
msmK2

мултизахарен

в

транспорта

на

захарите

през

мембраната
ABC Участва в захващането на захарите извън

транспортер, АТФ-свързващ протеин

клетката и експорта на вещества.

plnG бактериоцин ABC транспортер

Участва в износа на бактериоцини от клетката

msmK1

мултизахарен

ABC Участва в захващането на захарите извън

транспортер, АТФ-свързващ протеин
ABC
протеин

транспортер

клетката

АТФ-свързващ осигурява

енергията

за

преминаване

на

субстратите през клетъчната стена

На системата за генетичен анализ GenomeLab GeXP (Beckman Coulter), бе направен
полуколичествен анализ на генната експресия на β-ксилозидазата и ксиланаза при щамове
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L.plantarum S26, L.sakei S16 и L. brevis S27. За нормализиране нивата на експресия се
използваха glu6 и KanR гени, house keeping гени

- glu6 - ген за глюкозо-6-фосфат

дехидрогеназа и вътрешна контрола KanR кодираща Kanamycin от GeXP starter kit.
Направения анализ показа, че при щамовете Lactobacillus ксиланазата, която разгражда
бета-1,4-ксилана до ксилоза и глюкозо-6-фосфат дехидрогеназата са с увеличена
експресия.
RT-Minus контрла и външната контрола (NTC) не показаха експресия на ензимите, което е
доказателство, че всеки пик показва точната експресия на ензимите, обект на настоящата
работа. (фиг.16 )

Таблица 26 - Нивата на ескпресия на ксиланазата, бета-ксилозидазата, глюкозо-6-фосфат
дехидргеназата и Kan R гените са показани “+” – слаба експресия (по-малко от 1000
единици); “++” - средна експресия ( между 1000

и 3000 единици); “+++” – висока

експресия (повече от 3000 единици)
Щам

Нива на експресия
ксиланаза

β ксилозидаза

глюкозо-6-фосфат

KanR

дехидрогеназа
L. plantarum S26

++

+++

+

+

L. brevis S27

+++

++

+

+++

L.sakei S16

+++

++

+

+

Фигура 13 - Нива на експресия на ензимите ксиланаза и бета ксилозидаза от L.
Brevis
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S27

Фигура 14 - Нива на експресия на ензимите ксиланаза и бета ксилозидаза от L.
plantarum S26

Фигура 15 - Нива на експресия на ензимите ксиланаза и бета ксилозидаза от L. sakei
S16

Фигура 16 - RT-Minus контрла и външната контрола (NTC)

От получените резултати в таблица 26 и фигури 13, 14, 15 и 16 се вижда, че щам
L.brevis S27 и L. sakei S16 , показват добре изразена експресия на гена за ензима ксиланаза,
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докато при L.plantarum S26 експресията на този ген е значително по-слаба.
Експресията на гена за ензима бета ксилозидаза, е по-силна при щам L.plantarum S26 ,
докато при щамове L.brevis S27 и L. sakei S16 е значително по-слаба от тази на L.plantarum
S26.
След този първоначален скрининг на нивата на експресия, бе направен експеримент
за установяване нивата на експресия на гените за останалите ензими, участващи в
усвояването и транспорта на на ксилоолигозахариди, при щамове L.plantarum S26, L.sakei
S16 и L. brevis S27. Бе използвана възможността за мултиплексна реакция, в която
едновремено могат да се проследят нивата на експресия на всички гени. Резултатите са
предствени в следните фигури.
Нива на експресия на ензимите при Lactobacillus plantarum S26, растящ на глюкоза и
ксилоолигозахариди
Lactobacillus plantarum S26 - глюкоза

Lactobacillus plantarum S26 – ксилоолигозахариди

Фигура 17 - Нива на експресия на ензимите от L. plantarum S26

43

Lactobacillus sakei S16 – глюкоза

Lactobacillus sakei S16 – ксилоолигозахариди

Фигура 18 - Нива на експресия на ензимите от L. sakei S16

Lactobacillus brevis S27 - глюкоза
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Lactobacillus brevis S27 - ксилоолигозахариди

Фигура 19 - Нива на експресия на ензимите от L. brevis S27

Отрицателни контроли на експресията RT-

NTC – non teplate control

Фигура 20 - RT-Minus контрла и външната контрола (NTC)

45

Таблица 27 - Нива на ензимите, участващи в транспорта и усвояваето на
ксилоолигозахариди при щамове L.plantarum S26, L.sakei S16 и L. brevis S27.отлеждани на
глюкоза и ксилоолигозахариди.
Нивата на ескпресия са следните показани “0” – няма експресия; “+” – слаба експресия
(по-малко от 1000 единици); “++” - средна експресия ( между 1000 и 3000 единици);
“+++” – висока експресия (повече от 3000 единици)
Ензим

Въглероден източник

Нива на експресия
Щам

Ксиланаза

Бета ксилозидаза

Ксилоза изомераза

Ксилулокиназа

Глюкозо-6-фосфат

Lactobacillus

Lactobacillus

Lactobacillus

plantarum S26

brevis S27

sakei S16

Глюкоза

0

0

0

Ксилоолигозахариди

+

+++

++

Глюкоза

0

0

0

Ксилоолигозахариди

++

+

+

Глюкоза

0

0

0

Ксилоолигозахариди

+

+

+

Глюкоза

0

0

0

Ксилоолигозахариди

0

+

+

++

+

+

1- Глюкоза

дехидрогеназа

Ксилоолигозахариди

++

+

+

малат/лактат дехидрогеназа

Глюкоза

++

+

+

Ксилоолигозахариди

++

+

0

Захарна пермеаза от ABC

Глюкоза

0

0

0

транспортера

Ксилоолигозахариди

+

+

0

Захарен ABC транспортер,

Глюкоза

0

0

0

АТФ-свързващ проеин

Ксилоолигозахариди

0

+

0

Ефлукс ABC транспортер,

Глюкоза

0

0

0

АТФ-свързващ и пермеазен

Ксилоолигозахариди

0

+

+

Глюкоза

0

+

0

0

+

0

Глюкоза

0

+

0

Ксилоолигозахариди

0

+++

0

Глюкоза

0

0

0

протеин
msmK2 мултизахарен ABC
транспортер,

АТФ- Ксилоолигозахариди

свързващ протеин
plnG

бактериоцин

транспортер

ABC
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msmK1 мултизахарен ABC
транспортер,

Глюкоза

0

0

0

АТФ- Ксилоолигозахариди

+

+++

0

АТФ- Глюкоза

+

0

0

0

++

+

свързващ протеин
ABC

транспортер

свързващ протеин

Ксилоолигозахариди

От изложените таблица 27 и фигури 17,18,19 и 20, се вижда че експресията на ензимите,
участващи в транспорта и усвояването на ксилоолигозахаридите се индуцират при растеж
на ксилоолигозахариди.
Нивата на експресия на гените за глюкозо-6-фосфат дехидрогеназата и лактат
дехидрогеназата при щам L.plantarum S26, са еднакви при растеж на глюкоза и
ксилоолигозахариди, докато при щамове L.brevis S27 и L.sakei S16, са сравнително послаби. При щам L.plantarum S26, не се набюдава експресия на гена за ксилулокиназата,
което може да е означава, че ксилулозата може да се трансформира в ксилулозо5-фосфат
от друг ензим или усвояването на ксилоолигозахаридите се прекратява.
Анализа на експресията на гените кодиращи ензимите, част от ABC транспортерите,
показват различни нива на експрсия или липса на такава при различните щамове. При щам
L.brevis S27 се наблюдава и експресия на гена за бактериоцин ABC транспортера,
отговорен за износа на бактериоцини от клетката. Това дава потвърждение на резултатите
получени при анализа на антибактериалната активност на щама срещу тест култури.
Нивата на експресия на гените за msmK1 мултизахарния ABC транспортер, АТФ-свързващ
протеин, при щамове L.plantarum S26 и L.brevis S27, доказва тяхното по-добро развитие на
ксилоолигозахариди показано в част първа от дисертационния труд.
В резултат на извършените анализи, както и от литературните източници, получените
резултати се вписват в изследванията от последните години.
Така например публикации за Lactobacillus paracasei насочват вниманието към
факта, че една транспортна система ABC може да участва в усвояването на
фруктоолигозахариди (Kaplan et

al., 2003), която подкрепя на хипотезата, че

фруктоолигозахаридите се транспортират от ABC транспортери в L. acidophilus (Barrangou
et al.,2003). Lactobacillus acidophilus е пробиотичен организъм, който показва способността
да използва пребиотични съединения, като например фруктоолигозахариди (FOS), които
стимулират растежа на полезните обитатели в стомашно-чревния тракт. Въпреки това,
малко

се

знае

за

механизмите

и

гените,

участващи

в

усвояването

на
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фруктоолигозахаридите, използвани от видовете Lactobacillus. Анализа на генома на
L. acidophilus NCFM разкри msm локуса, който се състои от транскрипционен регулатор на
семейството LacI, четири компонентна ATP-свързващ касета (ABC) транспортна система,
а фруктозидаза и захарна фосфорилаза. Транскрипционния анализ на този оперон показа,
че генната експресия се индуцира от захароза и фруктоолигозахариди, но не и от глюкоза
или фруктоза, което предполага, някои специфичности за неферментиращи се захари.
Допълнително, експресията се подтиска от глюкоза, но не и от фруктоза, което
предполага,

катаболитна

репресия

чрез

две

CRE-подобни

последователности,

идентифицирани в областта на промотора-оператор. Инсерционното инактивиране на
гените, кодиращи ABC транспортер субстрат-свързващия протеин и фруктозидазата
намаляват способността на мутантите да растат на фруктоолигозахариди. Сравнителния
анализ на генната структура в рамките на тази група разкри висока степен на сходство с
оперони в Streptococcus mutans и Streptococcus pneumoniae. Въпреки това, асоциацията
между фруктозидазата и ABC транспортер е необичайна и може да бъде специфична за L.
acidophilus. Това е описание на предварително неописан генен локус, участващ в
транспорта и катаболизма на фруктоолигозахаридни съединения, които могат да насърчи
конкуренцията на полезните микроорганизми в стомашно-чревния тракт (Barrangou et
al.,2003).
Наскоро бе показано, че β-глюканите от разични източници, за които се знае, че са
потенциални пребиотици, стимулират растежа на бифидобактерии. За да се изучи
метаболитния път на β-глюканите при широко използвания, като пробиотик B. longum
subsp. infantis, бе направен сравнителен протеомен анализ, последван от дву измерна гел
електрофореза (2D-DIGE), PCR в реално време RT-PCR, и анализ на ензимната активност
на щамове растящи на β-глюкани, получени от ечемик, водорасли и гъби. Резултатите
показаха, че 77 продукта се експресират при различните култури, 17 от тях се предполага,
че играят важна роля в катаболизма на β-глюканите, включително ABC транспортери за
захари, енолаза и протеин от фосфотрансферазната система. Сред тях са открити 6 гена
кодиращи 6 протеина, които се експресират в присъствие на β-глюкани. Анализа на
ензимната активност показа, активност на вътреклетъчна глюканаза, при щамове растящи
на β-глюкани от водорасли и гъби. На основа на гореизложеното, модела на катаболизма
на β-глюканите от B. infantis се предполага да е следния: β-глюкановите молекули в
средата се пренасят в клетката от ABC транспортерите (АТФ захващащата касета) и PTS
транспортната система (Фосфотрансферазната система), последвана от хидролиза от
вътреклетъчна глюканаза до глюкоза, която влиза директно в централния ферментативен
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път – бифидо шънт. Този анализ за пръв път показва възможния път на разграждане
на β-глюканите от B. infantis, който има значение за потенциалното използване на βглюканите, като нови пребиотици, при разработването на симбиотични продукти (Hell et
al., 2015).
Експресията на atp оперона в Lactobacillus acidophilus, кодиращ F1F0 ATPase, се
индуцира в ниския диапазон на рН (Kullen и Klaenhammer 1999). Наскоро бе показано, че
H + -ATPазната дейност свързана с мембраната в щамове Bifidobacterium се увеличава в
отговор на жлъчни соли (Sanchez и др. 2005). Повишените нива на транскрипция на F1F0
ATPase генен клъстер в Lactobacillus plantarum в присъствието на жлъчни соли
категорично показва, разсейване на силата на протония мотив в присъствието на жлъчката.
Очевидно, тази сила е решаващ фактор по време на жлъчните стрес, тъй като двете
системи имат потенциала да допринасят за този процес ще бъдат експресирани, те ще
генерират сила за протонния мотив за сметка на ATP (F1F0 АТФазната система) или
глутамат (декарбоксилаза система глутамат) (P.A. Bron et al., 2005).
Специфични ABC транспортерни подсемейства, са отговорни за износа на
антимикробни пептиди (напр лантибиотици, бактериоцини и компетентни пептиди)
(Havarstein и др., 1995 г.), също така тези транспортери са в състояние да експортират
протеинови субстрати. Например, ABC експортерите са отговорни за секрецията на
бактериоцини при L. acidophilus (Dobson и др., 2007) и L. plantarum (Diep и др., 1996). При
използването на бактериоциновия предиктор BAGEL (de Jong et al., 2006), са
идентифицирани 3-12 предполагаеми бактериоцини в генома на Lactobacillus. Повечето
гени, кодиращи предполагаеми бактериоцини са генетично свързан с гени, кодиращи ABC
експортери, което подкрепя идеята, че пептидни износ чрез ABC експортерите често се
среща при млечно киселите бактерии.
Метаболитния път за усвояване на ксилоолигозахаридите се кодира от шест гена
намиращи се в един единствен локус: xylRABM-xynTB при представители на вид
Lactobacillus lactis. Предполага се, че отворената рамка на четене се намира по веригата на
xynB и кодира ксилозиден транспортер, XynT. Охарактеризирането на олигоксилозидния
транспорт показва, че важна роля играе

АТР-свързваща касета (ABC) транспортна

система. Въпреки, че XynT не е хомоложен на тези ABC протеини, няколко доказателства
подкрепят тази негова предполагаема функция. XynT е хомоложен на известни ди- и
тризахаридни транспортери, както и α-ксилозидния преносител (кодиран от гена xylP)
наскоро описани от Chaillou et al.(2005). Тази констатация подкрепя хипотезата, че XynT
участва в транспорта на ксилоза. Открита е нова функция, свързана с ксилановия
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метаболизъм и кодиращите гени, разположени непосредствено след xylB от xylM
(Erlandson et al.,2001). XynEFG представлява ABC транспортер за ксилоолигозахариди.
Гените xynEFG кодират ABC транспортна система, която принадлежи на ER-1 (CUT1)
семейството за въглехидратен транспорт. Тази група съдържа предимно транспортери за
ди- и олигозахариди, (http://www.tcdb.org; Dassa et al., 2001; Schneider, E. 2001) и се състои
от два интегрални мембранни протеина, домейни / на АТРазната субединица, и
извънклетъчния свързващ протеин. Специфичността на транспортера и при грамположителните бактерии присъства или липопротеин, върху външната повърхност на
цитоплазмената мембрана, или като свързан протеин на клетъчната повърхност, чрез
електростатични взаимодействия (van der Heide et al., 2002). Константите на свързване на
XynE за различни ксилоолигозахариди съответстват на равновесната дисоциационна
константи, KD (Davidson, A. L., and J. Chen. 2004, Saurin et al., 1994). При грамотрицателните бактерии, гена за ATP-свързващия протеин обикновено е част от
транспортния оперон за ABC транспортерите, докато при грам-положителните бактерии
гена често се намира на друго място в хромозомата (Quentin et al., 1999; Schlosser, A. 2000;
Shulami et al., 1999). Много вероятно е, в този случай един единствен ATP-свързващ
протеин да ослужва няколко ABC транспортни системи, както беше показано за S. reticuli,
при която ATP свързващия протеин (MsiK) пренася както целобиоза така и малтоза
(Schlosser, A. 2000, Schlosser, A. 1997). Наскоро са клонирани и секвенирани
предполагаеми АТР-свързващ протеин (XynK) от G. Stearothermophilus T-6. Тези протеини
има значителна хомология MsiK, но остава да се определи дали те са ангажирани в
преноса на ксилоолигозахариди. Гените на транспортната система ABC (xynEFG), се
регулират от два гена XylR и XynC. Този тип регулиране позволява на клетките да усилват
бързо експресията на транспортната система и по този начин ксилоолигозахаридите могат
да се използват по-ефективно. Такъв механизъм се използваа от ксилан-разграждащите
микроорганизми (Miyazaki et al., 2003). XynR протеина от Prevotella bryantii B14 съдържа и
двата домейна, както хистидин киназа така и регулаторния домейни. За този протеин е
установено, че активира експресията на гени, кодиращи за ксиланаза, ксилозидаза, и
предполагаем симпортер (Shulami et al., 2006).
При направена справка в търсачката Scopus към момента има налична много малко
информация за пребиотици и ABC транспортерни системи (10 публикации), за
ксилоолигозахариди и млечно кисели бактерии (15 документа) и ABC транспортери и
ксилоолигозахариди (справка Scopus 2015 - 3 бр).
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ДИСКУСИЯ
Представителите на род Lactobacillus, метаболизират олигозахаридите, които се
намират в околната среда, включваща растения, мляко в горната част на интестиналния
тракт на хората и животните. Това метаболитно разнообразие е изключително за групата
на тези организми, които са се включили чрез редукция на големината на генома
(Motherway et al., 2012). Метаболитните пътища за дизахаридния метаболизъм, често дават
възможност и за метаболизиране на три и тетра захариди. С изключение на амилазата и
леванзахаразата метаболитните ензми за усвояване на олигозахариди са вътреклетъчни.
Тази обща рестрикция към вътреклетъчните гликозил хидролази ясно диференцира
лактобацилите от другите бактерии, които са адаптирани към интестиналните
местообитания, по-специално Bifidobacteria sp., които имат :”изобретателен” набор от
екстрацелуларни хидролази и транспортен комплекс от въглехидрати (Motherway et al.,
2012). Различната способност на бифидобактериите и лактобацилите отразява тяхното
различно доминиране в дебелото черво, характеризиращо се с лимитирана способност за
усвояване на моно и дизахариди, в горната част на интестиналния тракт на животните,
който предлага голямо разнообразие от олигозахариди. (Andersen et al., 2012).
Капацитетът на отделните щамове и видове лактобацили, метаболизиращи
олигозахариди

значително

варира.

Метаболитното

разнообразие

потвърждава

разнообразието в род Lactobacillus. Някои видове метаболизират голямо разнообразие от
различни въглехидратни източници, включващи всички основни категории олигозахариди.
Добре охарактеризирани са представителите на L. acidofilus, L. casei и L. plantarum.
Олигозахаридите

диференциално

се

метаболизират,

чрез

фосфотрансферазни/

фосфогликозил хидролазни системи и олигозахаридния метаболизъм се репресира от
глюкозата.

Други видове в сферата на метабилитната диверсификация показват по-

рестриктивен ферментационен модел. Такъв екстрем например е L. sanfranciensis
TMW1304, чиито геном бе секвениран и тази рестрикция се свежда до “нищо освен
малтоза или захароза”. В тази група олигозахаридите се метабилизират чрез
пермеазни/фосфорилазни системи и метаболитните ензими не се репресират от глюкозата.
Забележително

за тази гупа лактобацили – широк спектър/тесен

спектър, за

олигозахаридната ферментация се наблюдава в интестиналните местообитания.
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Разглеждането на олигозахаридния метаболизъм в лактобацилите е в зависимост от
характеристиката на метаболитните ензими и от количествената характеристика на
консумацията на олигозахариди по време на метаболизирането им в моделни субстрати, в
храната и в интестиналните екосистеми.
Интетесът към олигозахаридите е изместен от разградимите дизахариди към
несмилаемите олигозахариди. Липсата на добро описание на метаболизирането на
олигозахариди се дължи на:
1. Използването на in silico анализ за специфичността на въглехидратните
транспортни системи и гликозил хидролазите, които са ненадеждни и често
пораждат много въпроси за функционалността на гените.
2. Малко пречистени олигозахариди с висока степен на полимеризация са достъпни за
използването им като субстрати. Също така определянето на растежа на
лактобацилите върху не достаъчно добре описани субстрати не дава ясна
информация за способността на лактобацилите да усвояват олигозахариди, като
единствен въглероден източник. Отсъствието на стандартни съединения, които
влияят върху идентификацията и количественото определяне в смеси от
олигозахариди при използване на хроматографски методи. Само ограничен брой
публикации характеризират олигозахаридните препарати по отношение на състав,
химични връзки, степен на полимеризация и тяхното детектиране по време на
усвояването им от лактобацилите.

Използваните от нас ксилоолигозахариди са с различна степен на полимерицазия (2
до 5) и са добре пречистени (99% чистота), това позволява добре да се изучи усвояването
на този вид олигозахариди от щамове Lactobacillus plantarum S26, Lactobacillus brevis S27
и Lactobacillus sakei S16. Степента на полимеризация, типа и степента на заместителите на
ксилоолигозахаридите може да влияе на скоростта на фермантация. В настоящата работа
ние

изследвахме

ефекта

на

ксилоолигозахаридите

върху

бактериалния

растеж,

продукцията на млечна и късоверижни мастни киселини. Разработки показват, че
бъдещите изследвания вурху ефекта на пребиотиците върху човешкото здраве, трябва да
се прилагат в пълната микробиална екосистема, а не само върху селектирани бактериални
групи.
Използваните от нас методи за анализ, позволиха да се охарактеризира от части
механизма на усвояване на ксилоолигозахариди от щамове Lactobacillus. Получените
резултати от биохимичния анализ на активността на основните ензими участващи в
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хидролизата на ксилоолигозахариди до молекули ксилоза, се потвърдиха и от
генетичния анализ на нивата на експресия на съответните ензими – ксиланаза и βксилозидаза.
Ензимните

анализи

потвърдиха

хипотезите,

че

ензимите,

хидролизиращи

ксилоолигозахаридите са разположени вътреклетъчно. Висока активност на ксиланазата и
β-ксилозидазате бе открита в цитоплазмената фракция, докато в мемранната фракция на
изследваните щамове Lactobacillus plantarum S26, Lactobacillus brevis S27 и Lactobacillus
sakei S16 тази активност бе десетки пъти по-слаба.
Хроматографските анализи показаха, че използваните от нас щамове Lactobacillus,
усвояват ксилоолигозахариди с по-ниска степен на полимеризация (2-4).
Нивата на експресия на гените, кодиращи различни ABC транспортери, показаха че
ксилоолигозахаридите постъпват в бактериалните клетки, чрез този вид транспортерни
системи.
Наличието на експресия на гена за ABC транспортера за бактериоцини, потвърди
анализа на антибактериалната активност при щам Lactobacillus brevis S27. Гена за този
ABC транспортер, се експресира за пръв път при вид Lactobacillus, развиващ се на
ксилоолигозахариди.
При направените анализи на щамовете L.s plantarum S26 и L. brevis 27, бе установена
и промяна в морфологията на клетките при култивиране на среда с ксилоолигозахариди.
Това потвърждава твърденията, че при култивиране на олигозахариди, видовете от род
Lactobacillus, променят своята морфология. От нашите резултати е видно, че се образува
“защитна” обвивка около клетките и се предполага, че това е олигозахариден слой,
предпазващ клетките от нетипичните за тях условия на култивиране.
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Изводи
1. Доказано е усвяването на ксилоолигозахариди от щамове Lactobacillus, изолирани
от български луканки.
2. Напрвена е характристика на изследваните щамове Lactobacillu plantarum S26,
Lactobacillus brvis S27 и Lactobacillus sakei S16 по отношение на усвояването на
ксилоолигзахариди в различни концентрации и е установена оптималната такава –
2%.
3. Изменения при подкиселяване на средата от избраните щамове, свидетелствуват за
успешно усвояване на ксилоолигозахаридите.
4. Доказано е наличие на антибактериална активност срещу тест микроорганизми при
култивиране на щамове Lactobacillus на среда с ксилоолигозахариди.
5. Наблюдава се промяна в морфологията на клетките на изследваните щамове
Lactobacilus, при култивиране на среда с килоолигозахариди.
6. Доказа се, че ензимите β-ксилозидаза и ксиланаза, участващи в хидролизата на
ксилоолигозахаридите са вътреклетъчни.
7. Щамовете Lactobacillus plantarum S26, Lactobacillus brevis S27 и Lactobacillus sakei
S16 усвояват ксилоолигозахариди с ниска степен на полимеризация.
8. Успешно бяха експресирани гените за двата основни ензима, участващи в
усвояването на ксилоолигозахаридите (ксиланаза и β-ксилозидаза) от щамове
Lactobacillus planatrum и Lactobacillus sakei.
9. Експресиран е гена за ABC транспортер, изнасящ вещество с антибактериална
активнос при култивиране на щам Lactobacillus brevis S27 на среда с
ксилоолигозахариди.
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ПРИНОСИ
2.

За първи път е доказано използването на ксилоолигозахариди от

представители на видове Lactobacillu plantarum S26, Lactobacillus brvis S27 и Lactobacillus
sakei S16, чрез ABC транспортна система.
3.

Потвърдена е експресията на гени за протеини (β-ксилозидаза и ксиланаза),

отговорни за усвояването на ксилоолигозахариди.
4.

Експресиран е гена за ABC транспортер за пренос на вещество с

антибактериална активност от Lactobacillus brvis S27
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