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ARTICOLE ORIGINALE

REZUMAT
Obiectiv. Scopul principal al acestui studiu a constat în selecţia unui grup de bacterii lactice cu activitate 
antimicrobiană ridicată, identifi carea compuşilor cu acţiune antimicrobiană şi caracterizarea acestora. 
Material şi metode. S-a determinat activitatea antimicrobiană a 153 de tulpini de bacterii lactice prin metoda 
difuzimetrică faţă de 6 tulpini microbiene patogene izolate de la pacienţi cu infecţii urinare şi vaginale. 
Rezultate. În urma obţinerii rezultatelor, s-a constatat că majoritatea tulpinilor de bacterii lactice au prezentat 
o activitate antimicrobiană ridicată faţă de bacteriile patogene, cât şi faţă de tulpinile de drojdii. Activitatea 
anti microbiană a bacteriilor lactice a fost corelată în special cu producerea de acizi organici, iar în cazul a 
două tulpini aceasta a fost corelată cu biosinteza de bacteriocine. Bacteriocina produsă de tulpina Lactococcus 
(Lc.) lactis F2a a prezentat un spectru larg de acţiune şi o activitate ridicată (51.200 UA/ml), comparativ cu 
bac teriocina izolată de la tulpina Lactobacillus (Lb.) paracasei ssp. paracasei JR (400 UA/ml). În ceea ce 
priveşte stabilitatea bacteriocine produse de tulpina Lc. lactis F2a, aceasta este mai stabilă la pH acid decât 
la pH bazic, expunerea în timp la o temperatură medie de 600C determină o scădere drastică a activităţii 
bacteriocinei.
Concluzii. Bacteriile lactice utilizate au prezentat o activitate antimicrobiană ridicată atât faţă de tulpini pa-
togene procariote, cât şi eucariote. Dintre cele două bacteriocine analizate, bacteriocina izolată de la tulpina 
Lc. lactis F2a a prezentat o activitate ridicată şi un spectru larg de acţiune.

Cuvinte cheie: bacterii lactice, probiotice, bacteriocine

ABSTRACT
Objective. The main objective of this study was to select lactic acid bacteria strains with antimicrobial activ-
ity and to identify and characterize the antimicrobial compounds.
Methods. In this study we tested the antimicrobial activity of 153 lactic bacteria strains by disk diffusion 
method against 6 microbial pathogenic strains isolated from patients with urinary and vaginal infections.
Results. Antimicrobial test results revealed that most of lactic acid bacteria strains exhibited high antimicro-
bial activity against pathogenic microorganisms. For most of lactic bacteria strains antimicrobial activity has 
been correlated with the production of organic acids and only for two strains with the biosynthesis of bacte-
riocins. Bacteriocin produced by Lactococcus (Lc.) lactis F2a strain presented a broad spectrum of activity 
and high activity (51,200 AU/ml) compared with bacteriocins isolated from Lactobacillus (Lb.) paracasei ssp. 
paracasei JR strain (400 AU/ml). The stability tests of bacteriocin revealed that the bacteriocin produced by 
Lc. lactis F2a strain, it is stable at acid pH while exposure for long time to 600C causes a drastic decrease in 
bacteriocin activity.
Conclusions. Lactic bacteria strains showed a high antimicrobial activity against both prokaryotic and eu-
karyotic pathogen strains. Two bacterial strains have bacteriocins. Bacteriocins isolated from Lc. lactis F2a 
strain showed a high activity and a broad spectrum of action.
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INTRODUCERE 

În România există o tendinţă de creştere a inci-
denţei infecţiilor cu tulpini microbiene înalt rezis-
tente la compuşi cu acţiune antimicrobiană. Una 
din tre alternativele la tratamentele convenţionale 
este reprezentată de utilizarea produselor probiotice. 
Tulpinile de bacterii lactice sunt utilizate frecvent 
în obţinerea de produse probiotice. Cele mai utili-
zate specii de bacterii lactice în produsele probiotice 
de pe piaţă sunt: Lb. rhamnosus, Lb. acidophilus, 
Lb. casei, Lb. reuteri, Lb. paracasei, Lb. fermentum, 
Lb. johnsonii, Lb. plantarum etc. (1-3)

Este cunoscut faptul că probioticele exercită 
efecte benefi ce asupra stării de sănătate a gazdei 
printr-o serie de mecanisme care implică: acţiune 
antimicrobiană, acţiune hipocolesterolemiantă, ac-
ţiune anticancerigenă, activitate imunomodula toare, 
activitate metabolică etc. Studii clinice realizate 
până în prezent au demonstrat efi cacitatea probio ti-
celor în tratarea sau prevenirea unor afecţiuni ale 
sis temului digestiv (diaree asociată cu infecţia cu 
rotavirus şi Clostridium diffi cile, sindromul colo-
nului iritabil, boala Crohn, colite ulceroase, ulcere, 
cancer gastrointestinal şi colorectal, intoleranţa la 
lac toză), pancreatite, encefalopatia hepatică, aler-
gii, boli autoimune, obezitate, boli cardiovas culare 
şi infecţii uro-genitale. (4-7) 

Pentru utilizarea optimă a microorganismelor 
probiotice este necesară selecţia şi caracterizarea 
tul pinilor bacteriene. Unul dintre mecanismele prin 
care bacteriile lactice exercită efecte benefi ce asu-
pra sănătăţii gazdei este reprezentat de capacitatea 
acestora de a biosintetiza compuşi cu acţiune anti-
mi crobiană. Dintre compuşii cu activitate anti mi-
cro biană biosintetizaţi de bacterii lactice amintim: 
acizii organici (acidul lactic, acidul acetic, acidul 
fenillactic, acidul hidroxifenillactic, acidul formic, 
acidul propionic, acidul butiric, acidul succinic 
etc.), bacteriocine, peroxidul de hidrogen, CO2, dia -
cetilul, reuterinul produs de specia Lb. reuteri (8,9).

Bacteriocinele sunt substanţe antimicrobiene de 
natură proteică, biosintetizate de diferite tulpini bac-
teriene. Până în prezent, nisina produsă de Lc. lactis 
subsp. lactis este singura bacteriocină utilizată ca 
bioconservant în procesarea lactatelor. (10)

MATERIAL ŞI METODE

Testarea acti vităţii anti microbiene a bacteriilor 
lacti ce asupra tulpinilor patogene selectate

Pentru testarea activităţii antimicrobiene au fost 
luate în studiu un număr de 153 de tulpini de bac-

terii lactice şi 6 tulpini patogene izolate din infecţii 
uro-genitale: Escherichia (E.) coli CMGB 11, 
Strep to coccus (Str.) agalactiae CMGB 21, Micro-
coccus (M.) luteus CMGB 6, Staphylococcus (S.) 
xylosus CMGB 32, Candida (C.) albicans CMGBy 
13 şi C. krusei CMGBy 8. Tulpinile fac parte din 
co lecţia de microorganisme a Facultăţii de Biologie, 
Universitatea din Bucureşti. 

Au fost utilizate două metode de evidenţiere a 
ac tivităţii antimicrobiene. Pentru tulpinile de bac-
terii patogene 100μl cultură proaspătă (D.O.600nm 
0,4-0,6) a fost dispersată pe plăci cu mediu Brain 
Heart Infusion (BHI). După uscarea plăcilor 10μl 
de cultură de bacterii lactice cu densitatea de 
D.O.600nm 0,8 au fost adăugată în spot. Plăcile au 
fost incubate timp de 24 h la 370C. În cazul tulpinilor 
de drojdii, 10μl de cultură de bacterii lactice au fost 
adăugaţi în spot pe plăci cu MRS, iar plăcile au fost 
incubate timp de 48 h la 370C. După incubare, pe 
suprafaţa plăcilor s-au adăugat 3 ml de mediu Yeast 
Peptone Glucose (YPG) semisolid (0,7% agar) în 
care au fost încorporaţi 100 μl suspensie microbiană 
patogenă (DO660nm 0,4-0,6). Plăcile au fost incubate 
24-48 h la 370C. După incubare, tulpinile de bacterii 
lactice cu acţiune antimicrobiană au prezentat o 
zonă clară în jurul coloniei ca urmare a inhibării 
creşterii microorganismului patogen.

Determinarea naturii compuşilor cu acţiune 
anti microbiană

Tulpinile de bacterii lactice care au prezentat 
acţiune microbicidă au fost cultivate în mediu MRS 
lichid timp de 18 h la 370C. După dezvoltare, cul-
turile au fost centrifugate 10 min. la 10.000 rpm, iar 
supernatantul a fost ajustat la pH 6,5 cu NaOH 40% 
(pentru a inactiva acţiunea antimicrobiană a aci-
zilor organici) şi apoi retestat faţă de tulpinile pa-
togene prin metoda difuzimetrică. 

Tulpinile de bacterii lactice care au prezentat 
acţiune antimicrobiană după ajustarea valorilor de 
pH au fost selectate pentru determinarea naturii 
proteice a compuşilor cu acţiune antimicrobiană. 
Astfel, supernatantul obţinut prin centrifugarea cul-
turilor de bacterii lactice timp de 10 min. la 10.000 
rpm (pH 6.5) a fost incubat în prezenţa proteinazei 
K (concentraţie fi nală 1mg/ml) timp de 2 h la 370C 
şi apoi retestat prin metoda difi zimetrică, utilizând 
diferite tulpini indicator. 

Izolarea, purifi carea şi caracterizarea 
bacteriocinelor

Pentru izolarea bacteriocinelor, 50 ml MRS li-
chid a fost inoculat cu 100 μl cultură proaspătă de 
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tulpină producătoare de bacteriocine şi incubat 
timp de 12 h la 370C. Cultura obţinută a fost cen-
trifugată timp de 30 de minute, 11.000 rpm la 40C, 
iar su pernatantul a fost ajustat la pH 6,5. Peste su-
per natant s-a adăugat treptat 12 g sulfat de amoniu 
şi s-a incubat timp de 24 h la 40C cu agitare uşoară. 
În urma centrifugării, timp de 30 de minute la 
11.000 rpm şi 40C la suprafaţa supernatantului se 
formează o pe liculă care a fost colectată şi dizolvată 
într-un ml tampon fosfat pH 6,5. Stocarea bacterio-
cinelor s-a realizat la -200C până la utilizarea în 
experimentele ulterioare.

Determinarea acti vităţii bacteriocinelor prin 
metoda difuzimetrică adaptată 

Activitatea antimicrobiană a supernatantului şi a 
bacteriocinei izolate s-a realizat prin efectuarea de 
diluţii seriale binare (1/2) în tampon fosfat pH 6,5. 
10μl din fi ecare diluţie au fost distribuiţi în spot pe 
suprafaţa plăcilor, conţinând tulpina indicator 
Enterococcus (E.) faecium CMGB 6. Ultima diluţie 
până la care se observă inhibiţia creşterii culturii 
indicator (zonă clară) va fi  luată în calcul.

Activitatea antimicrobiană se calculează după 
formula: (AU/ml)= 2nx100, unde n este ultima 
diluţie la care apare zonă clară. 

Determinarea stabilităţii bacteriocinei la diferite 
valori de pH şi temperatură

Pentru determinarea activităţii bacteriocinei la 
diferite valori de pH şi de temperatură s-a realizat 
incubarea bacteriocinei parţial purifi cată la valori 
de pH 3.0, 7.0 şi 9.0, timp de 20, 30 şi 60 de minute 
la 600C şi respectiv 1000C. După incubare s-au rea-
lizat diluţii seriale binare, iar câte 10 μl probă au 
fost adăugaţi pe plăcile însămânţate cu tulpina sen-
sibilă E. faecium CMGB 6. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Determinarea acti vităţii anti microbiene a 
bacteriilor lacti ce faţă de tulpinile patogene 

În urma determinării activităţii antimicrobiene, 
s-a constatat că majoritatea tulpinilor de bacterii 
lac tice au prezentat acţiune antimicrobiană faţă de 
tulpinile patogene analizate, în special faţă de tul-
pinile Gram pozitive, M. luteus CMGB 6 şi S. 
xylosus CMGB 32, cu excepţia tulpinii Str. agalac-
tiae CMGB 21 (Tabelul 1). 

Doar un număr redus de bacterii lactice a fost 
inhibat de tulpinile patogene, un motiv în plus 
pentru utilizarea acestora în refacerea microbiotei 
intestinale (Tabelul 1).

Rezultatele obţinute au permis selecţia a 142 de 
tulpini de bacterii lactice cu activitate antimicro-
biană. Acestea au fost selectate în vederea deter mi-
nării naturii compuşilor cu acţiune antimicrobiană, 
constatându-se că majoritatea tulpinilor de bacterii 
lactice nu au mai prezentat acţiune antimicrobiană 
după ajustarea valorilor de pH (în cazul acestor 
tulpini, activitatea antimicrobiană fi ind datorată eli-
berării acizilor organici), cu excepţia a două tulpini 
Lc. lactis F2a şi Lb. paracasei ssp. paracasei JR. 
După tratamentul cu proteinază, supernatantul pro-
dus de cele două tulpini şi-a pierdut activitatea; 
astfel, pentru cele două tulpini activitatea a putut fi  
corelată cu producerea de bacteriocine. 

Determinarea acti vităţii şi a spectrului de acţiune 
a bacteriocinelor 

Pentru determinarea activităţii antimicrobiene 
(UA/ml) a bacteriocinelor sintetizate de cele două 
tulpini de bacterii lactice în prima etapă s-a realizat 
izolarea şi purifi carea parţială a bacteriocinelor (11).

Activitatea antimicrobiană a fost cuantifi cată 
prin realizarea de diluţii binare (1:2/v:v) şi testarea 

TABELUL 1. Activitatea antimicrobiană a bacteriilor lactice

Tulpini patogene 

Numărul tulpinilor de bacterii lacti ce

Acti vitate 
anti microbiană 

ridicată

Acti vitate 
anti microbiană 

redusă

Nedezvoltate 
în prezenţa 
patogenului

Fără 
acti vitate 

anti microbiană

E. coli CMGB 11 107 7 5 34

Str. agalacti ae CMGB 21 57 42 10 44

M. luteus CMGB 6 131 7 5 10

S. xylosus CMGB 32 138 4 3 8

C. albicans CMGBy 13 93 3 11 46

C. krusei CMGBy 8 78 5 0 70
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prin metodă difuzimetrică, folosind ca tulpină in di-
cator tulpina E. faecium GM6. A fost luată în calcul 
ultima diluţie care determină apariţia zonei de in-
hibiţie (zonă clară), iar activitatea a fost cuanti fi cată 
în unităţi arbitrare raportate la mililitru (AU/ml).

S-a constatat faptul că bacteriocina sintetizată 
de tulpina Lc. lactis F2a prezintă o activitate de 
51.200 UA/ml, mult mai ridicată comparativ cu 
bac teriocina sintetizată de tulpina Lb. paracasei 
ssp. paracasei JR, care are o activitate de 400 UA/ml.

TABELUL 2. Spectrul de inhibiţie al bacteriocinelor 

Tulpini indicator

Bacteriocine 

Lc. lacti s F2a
Lb. paracasei 

ssp. paracasei JR
E. coli CMGB 14 +/- -
E. coli CMGB 22 - -
E. coli CMGB 31 - -
K. oxytoca CMGB 27 + -
Ent. aerogenes CMGB 35 + -
M. luteus CMGB 6 + -
M. luteus CMGB 9 + -
M. luteus CMGB 12 + -
M. luteus CMGB 25 + -
E. faecalis CMGB 20 + -
S. aureus ATCC 6538 +/- -
S. xylosus CMGB 32 + -
Str. agalacti ae CMGB 21 - -

+: cu acti vitate; -: fără acti vitate; +/-: acti vitate redusă

Aşa cum se observă în Tabelul 2, bacteriocina 
produsă de tulpina Lc. lactis F2a a prezentat un 
spectru larg de activitate comparativ cu bacteriocina 
biosintetizată de tulpina Lb. paracasei ssp. para-
casei JR. Tulpinile Gram pozitive au prezentat o 
sen sibilitate mai crescută la acţiunea bacteriocinei 
produse de tulpina Lc. lactis F2a, comparativ cu 
tul pinile Gram negative (Tabelul 2). 

Determinarea stabilităţii bacteriocinei

Utilizarea industrială a bacteriocinelor în calitate 
de conservanţi alimentări implică testarea acestora 

în vederea determinării stabilităţii lor la diferite va-
lori de pH şi temperatură. Datorită activităţii ridi-
cate, bacteriocina sintetizată de tulpina Lc. lactis 
F2a a fost analizată din punct de vedere al stabilităţii 
la diferite valori de pH şi temperatură. 

Stabilitatea bacteriocinei parţial purifi cate s-a 
realizat prin incubarea acesteia la diferite valori de 
pH (3.0, 7.0 şi, respectiv, 9.0, timp de 30 şi, res-
pectiv, 60 de minute la 600C şi 20 de minute la 
1000C). După incubare, au fost realizate diluţii bi-
nare şi s-a retestat activitatea acesteia faţă de tulpina 
sensibilă E. faecium GM6. 

În urma analizării stabilităţii bacteriocinei (Fig. 1), 
s-a constatat că activitatea antimicrobiană a acesteia 
este dependentă de pH, timpul de incubare şi tem-
peratură. O stabilitate mai ridicată s-a evidenţiat la 
un timp de incubare mai scurt şi la valoarea de pH 
3.0. Pierderea stabilităţii cea mai ridicată, cu peste 
87,5% a avut loc în cazul incubării la pH 9.0 şi 
600C, timp de 60 de minute. În concluzie, expunerea 
la un şoc termic prelungit, chiar la temperaturi mai 
scă zute, determină o reducere drastică a activităţii bac -
teriocinei produse de tulpina Lc. lactis F2a (Fig. 1). 

CONCLUZII 

În urma testării activităţii antimicrobiene a bac-
teriilor lactice asupra tulpinilor patogene selectate, 
s-a constatat că majoritatea bacteriilor lactice ana-
lizate au prezentat o activitate antimicrobiană ridi-
cată atât faţă de tulpini bacteriene, cât şi faţă de 
tulpini de drojdii patogene. Activitatea antimicro-
biană a bac teriilor lactice a fost corelată în special 
cu pro ducerea de acizi organici şi, în cazul a două 
tulpini (Lc. lactis F2a şi Lb. paracasei ssp. para-
casei JR), aceasta a fost corelată cu biosinteza de 
bacteriocine. Bacteriocina produsă de tulpina Lc. 
lactis F2a a prezentat un spectru larg de acţiune 
(prezentând atât activitate faţă de tulpini Gram 
pozitive, cât şi faţă de tulpini Gram negative) şi o 
activitate ridicată (51.200 UA/ml), comparativ cu 

FIGURA 1. Determinarea stabilităţii 
bacteriocinei izolată de la tulpina Lc. lactis F2a 
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bacteriocina izolată de la tulpină Lb. paracasei ssp. 
paracasei JR (400 UA/ml). În ceea ce priveşte sta-
bilitatea bacteriocinei produse de tulpina Lc. lactis 
F2a, aceasta este mai stabilă la pH acid decât la pH 
bazic, expunerea în timp la o temperatură ri dicată 
determinând o scădere drastică a activităţii bac te-
riocinei.
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