
STRESZCZENIE 

WSTĘP. Mikrobiota stanowi 1-3% masy ludzkiego ciała. Prawidłowo funkcjonujący 

mikrobiom jelitowy moduluje wiele procesów zachodzących w organizmie człowieka  

i ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia gospodarza. Reguluje procesy trawienne, 

wspomaga metabolizm leków, dostarcza wielu witamin, wspomaga układ odpornościowy 

i zapewnia ochronę przed kolonizacją bakteriami patogennymi. Zaburzenia mikrobiomu 

są powszechnie obserwowane w zespole metabolicznym, cukrzycy, otyłości, zespole 

jelita drażliwego oraz chorobach neurodegeneracyjnych. Dysbioza może być ponadto 

wywołana stosowaniem antybiotyków. Coraz większą uwagę poświęca się roli 

mikroorganizmów probiotycznych w przywracaniu równowagi jelitowej. Bioterapie 

probiotykami pomagają zapewnić zdrowe środowisko jelitowe poprzez modulowanie 

składu mikrobioty oraz promowanie wzrostu bakterii komensalnych, takich jak 

Faecalibacterium prausnitzii. Znane są bakterie produkujące związki o charakterze 

przeciwutleniającym, takie jak witamina A, C, E, ryboflawina oraz karotenoidy. Związki 

te stanowią nowy cel badań nad przywracaniem równowagi jelitowej, a charakterystyka 

nowych mikroorganizmów probiotycznych o właściwościach antyoksydacyjnych jest 

niezwykle istotna. Wykorzystanie mikroorganizmów probiotycznych w produkcji tych 

związków cieszy się obecnie rosnącym zainteresowaniem. Bakterie z rodzaju Bacillus 

charakteryzują się dużym tempem wzrostu oraz wydajnym procesem syntezy  

i wydzielania białek zewnątrzkomórkowych. Produkują karotenoidy o zwiększonej 

stabilności, wyższej aktywności oksydacyjnej oraz większej biodostępności,  

w porównaniu do związków pochodzenia roślinnego. Większość z nich posiada status 

GRAS, w związku z czym jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt. Ponadto, wytwarzanie 

przez nie przetrwalników wpływa korzystnie na żywotność i stabilność preparatów 

bakteryjnych podczas ich przetwarzania i przechowywania. Ze względu na swoje 

właściwości, bakterie te stanowią aktualnie bardzo interesującą grupę mikroorganizmów 

o potencjalnym wykorzystaniu jako probiotyki. Pomimo, iż preparaty probiotyczne 

zawierające laseczki Bacillus są dostępne na rynku, liczba badań związana z ich 

właściwościami i bezpieczeństwem jest wciąż znikoma. Konieczne jest określenie 

bezpieczeństwa stosowania każdego nowego szczepu bakteryjnego o właściwościach 

probiotycznych. EFSA wydał w tym celu szereg wytycznych regulacyjnych. Do zaleceń 

należy między innymi identyfikacja na poziomie szczepu i gatunku, przeprowadzenie 

odpowiednich testów toksyczności oraz określenie lekowrażliwości. 



CEL PRACY. Celem przeprowadzonych badań było określenie fenotypu oraz genotypu 

szczepu B. pumilus SG43 wyizolowanego z próbek kału zdrowych ochotników na terenie 

Wietnamu, wykazującego cechy mikroorganizmu o potencjalnych właściwościach 

probiotycznych, ze względu na zdolności do syntezy karotenoidów oraz ryboflawiny.  

MATERIAŁY I METODY. Przedmiot badań stanowił szczep B. pumilus SG43. 

Analizę cech fenotypowych przeprowadzono poprzez ocenę wzrostu na wybranych 

podłożach agarowych oraz w pożywkach płynnych. Określono również zdolność do 

produkcji katalazy, amylazy, właściwości hemolityczne oraz wzrost w warunkach 

beztlenowych. Przeprowadzono ponadto analizę mikroskopową oraz ocenę wrażliwości 

szczepu na działanie wysokiej temperatury oraz modelowego soku żołądkowego  

i jelitowego, jak również jego przeżywalność w pasażu jelitowym myszy. Dokonano 

określenia sekwencji nukleotydowych 16S rRNA oraz gyrA, a następnie przeprowadzono 

analizę filogenetyczną badanego szczepu. Ponadto przeprowadzono izolację 

genomowego DNA na potrzeby sekwencjonowania genomu całkowitego (badanie 

zlecone). Genom przeszukano pod kątem obecności sekwencji genów kodujących białka 

szlaków biosyntezy karotenoidów i ryboflawiny, następnie dokonano analizy 

porównawczej znanych sekwencji przy użyciu algorytmów BLAST i FASTA. Analizy 

zdolności do produkcji karotenoidów oraz ryboflawiny dokonano ponadto poprzez 

ekstrakcję odpowiednich pigmentów, a następnie ich analizę spektrofotometryczną. 

Wstępna, zgodna z zaleceniami EFSA analiza bezpieczeństwa stosowania badanego 

szczepu obejmowała: określenie wartości MIC wobec chloramfenikolu, erytromycyny, 

gentamycyny, kanamycyny, klindamycyny, streptomycyny, tetracykliny oraz 

wankomycyny; ocenę potencjału mutagennego w teście genotoksyczności Amesa; 

określenie aktywności cytotoksycznej wobec linii komórkowych HT29 i Vero oraz ocenę 

ostrej toksyczności doustnej na modelu zwierzęcym. Dokonano ponadto oceny wpływu 

B. pumilus SG43 na populację F. prausnitzii w przewodzie pokarmowym myszy  

z zastosowaniem PCR w czasie rzeczywistym.  

WYNIKI. Badany szczep wytwarzał kolonie o zróżnicowanym kształcie i barwie,  

a intensywność zabarwienia była wyższa podczas inkubacji w 30°C, w porównaniu do 

wzrostu w 37°C. Najintensywniejszą barwę odnotowano dla kolonii wyrosłych na agarze 

LB. Szybkość wzrostu szczepu B. pumilus SG43 była proporcjonalna do ilości 

składników odżywczych zawartych w pożywce. Poziom zarodnikowania szczepu był 

najniższy w podłożu DSM (85%), podczas gdy dla hodowli w LB i BHI wynosił on 



odpowiednio 98% i 100%. Szczep zakwalifikowano do laseczek Gram-dodatnich 

produkujących zarodniki o kształcie elipsoidalnym. B. pumilus SG43 był niezdolny do 

wzrostu beztlenowego, również w obecności KNO2 i KNO3. Dawał wynik dodatni  

w teście wykrywającym produkcję katalazy oraz wynik ujemny w teście na obecność 

amylazy. W teście wytwarzania hemolizy na agarze z krwią wykazywał zdolność do 

całkowitego rozkładu krwinek czerwonych. Przetrwalniki badanego szczepu 

charakteryzowały się przeżywalnością na poziomie ≥ 98% podczas 30 minutowej 

inkubacji w temperaturze 60-100°C oraz wysoką opornością na działanie modelowego 

soku żołądkowego oraz jelitowego, zachowując żywotność na poziomie odpowiednio 

99% oraz 97%. Komórki wegetatywne szczepu B. pumilus SG43 odznaczały się niską 

przeżywalnością w soku jelitowym oraz soku żołądkowym o pH = 2 (jedynie 42%) oraz 

przeżywalnością na poziomie > 90% w soku żołądkowym o pH = 3 oraz 4. Badany szczep 

wykazywał zdolność długotrwałego przeżywania w przewodzie pokarmowym myszy, 

pozostając na poziomie wykrywalności (104/g) nawet w dwa tygodnie po zastosowaniu 

pojedynczej dawki przetrwalników. Analiza porównawcza sekwencji genu kodującego 

16S rRNA z sekwencjami szczepów referencyjnych B. pumilus, B. safensis oraz  

B. stratosphericus wykazała podobieństwo na poziomie powyżej 99,7% i pozwoliła 

potwierdzić przynależność badanego szczepu do rodzaju Bacillus. Analiza sekwencji 

genu gyrA umożliwiła pewne zakwalifikowanie go do gatunku B. pumilus. Spektrum  

UV-VIS pigmentu produkowanego przez badany szczep posiadało trzy 

charakterystyczne piki o układzie typowym dla karotenoidów acyklicznych,  

z maksimami absorbancji przy długości fali 438 nm, 463 nm oraz 492 nm, co odpowiada 

charakterystyce karotenoidów o barwie pomarańczowej. Odczyt fluorescencji barwnika 

wyekstrahowanego z osadu pohodowlanego wobec wzorcowego roztworu witaminy B2 

potwierdził obecność ryboflawiny w badanym roztworze. Analiza genomu całkowitego 

badanego szczepu, a następnie globalne dopasowanie wybranych sekwencji 

aminokwasowych wykazały obecność genów niezbędnych w syntezie karotenoidów oraz 

ryboflawiny. B. pumilus SG43 wykazywał wrażliwość wobec wszystkich zastosowanych 

antybiotyków, tj. uzyskane wartości MIC nie przekraczały wartości granicznej ustalonej 

przez EFSA. Szczep nie posiadał właściwości mutagennych w teście genotoksyczności 

Amesa, odznaczał się ponadto niską toksycznością wobec komórek linii HT29 oraz 

brakiem toksyczności wobec komórek linii Vero. Szczep nie wywoływał efektu 

toksycznego w teście ostrej toksyczności doustnej z wykorzystaniem modelu mysiego. 

Podawanie komórek wegetatywnych oraz przetrwalników badanego szczepu 



powodowało wzrost populacji F. prausnitzii u myszy w porównaniu do grupy kontrolnej, 

przy czym wzrost ten był istotny w przypadku zastosowania zarodników. 

WNIOSKI. (1) Badany szczep charakteryzował się dużym zróżnicowaniem cech 

morfologicznych. (2) Na podstawie cech fenotypowych, biochemicznych oraz analizy 

pokrewieństwa filogenetycznego, badany szczep należał do rodzaju Bacillus oraz 

gatunku B. pumilus. (3) Na podstawie analizy widma UV-VIS produkowanego pigmentu 

oraz globalnego dopasowania wybranych sekwencji aminokwasowych B. pumilus SG43 

wykazywał zdolność do syntezy karotenoidów. (4) Na podstawie analizy widma 

fluorescencji barwnika ekstrahowanego z osadu pohodowlanego oraz globalnego 

dopasowania wybranych sekwencji aminokwasowych B. pumilus SG43 wykazywał 

zdolność do produkcji witaminy B2. (5) Badany szczep wykazywał cechy produkcyjne 

pożądane przy doborze szczepów probiotycznych, tj. oporność na działanie wysokiej 

temperatury, enzymów trawiennych i niskiego pH oraz przeżywalność w przewodzie 

pokarmowym. (6) Badany szczep nie odznaczał się występowaniem potencjalnych 

czynników ryzyka, takich jak lekooporność, cytotoksyczność, mutagenność czy ostra 

toksyczność doustna. (7) B. pumilus SG43 wpływał pozytywnie na wzrost bakterii 

komensalnej F. prausnitzii. 

 

 

 


