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Kampilobakterioza je ena najbolj razširjenih črevesnih bolezni, ki jo povzročajo
patogene bakterije Campylobacter jejuni. Glavni vir humanih infekcij z bakterijami
C. jejuni je perutnina. Bakterije C. jejuni so prisotne v prebavilih piščancev, kar
posledično povzroči kontaminacijo trupa v klavnici in predstavlja vir okužbe pri
navzkrižnih kontaminacijah hrane. Incidenca sevov Campylobacter odpornih proti
antibiotikom se širi, zato postaja vse večja potreba po razvoju alternativnega
zdravljenja in preprečevanja okužb. Številne raziskave se osredotočajo na
zmanjšanje kolonizacije z bakterijami Campylobacter pri piščancih, kar bi
posledično privedlo do zmanjšanja humanih infekcij. Ena od strategij zdravljenja je
tudi uporaba probiotikov. Bakterije rodu Bacillus so znane kot učinkoviti antagonisti
proti različnim patogenom, ki se prenašajo s hrano. Probiotično delovanje bakterij
B. subtilis je posledica sinteze sekundarnih metabolitov, ki delujejo protimikrobno.
Namen našega dela je bil okarakterizirati interakcijo bakterij C. jejuni NCTC11168
in različnih sevov B. subtilis na rast in stresni odziv bakterij C. jejuni. V naši
raziskavi smo v ta namen proučili delovanje izrabljenih gojišč različnih sevov
bakterij B. subtilis na rast bakterij C. jejuni NCTC11168 in kasneje interakcijo obeh
bakterij na modelnem sistemu, to je piščančjem mesu. Ugotovili smo, da izrabljena
gojišča bakterij B. subtilis zavirajo rast bakterij C. jejuni. Prav tako smo s koinokulacijo obeh bakterij na piščančje meso ugotovili, da se preživelost bakterij
C. jejuni v prisotnosti bakterij B. subtilis sevov PS 196, PS 216 in mešanice obeh
sevov (PS MIX), zmanjša. S tem smo potrdili, da bakterije B. subtilis delujejo
inhibitorno na bakterije C. jejuni.
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Campylobacteriosis is one of the most common intestinal disease caused by
pathogenic bacteria Campylobacter jejuni. The main source of human infections
with bacteria C. jejuni is poultry. Bacteria C. jejuni are present in the digestive tracts
of the chickens, resulting in contamination of the carcases in the slaughterhouse. As
the incidence of Campylobacter antibiotic-resistant strains increases, there is an
increasing need for the development of alternative treatment and prevention of
infections. Numerous studies focus on reducing colonization with Campylobacter
bacteria in chickens, which in turn will lead to a reduction in human infections. One
of the treatment strategies is the use of probiotics. Bacteria of the genus Bacillus are
known as effective antagonists against various pathogens that are transmitted by
food. The probiotic action of bacteria B. subtilis is the result of the synthesis of
secondary metabolites with antimicrobial activity. The purpose of our study was to
characterize the interaction of C. jejuni NCTC11168 and various B. subtilis strains
on the growth and stress response of C. jejuni. For this purpose, the effect of cellfree supernatant of various B. subtilis strains on the growth of bacteria C. jejuni
NCTC11168 was studied. The interaction of both bacteria was also examined on the
model system, i.e., chicken meat. We have found that the cell-free supernatant of
some strains of bacteria B. subtilis inhibits the growth of C. jejuni bacteria. Coinoculation of both bacteria on chicken meat, showed the decrease in the number of
bacteria C. jejuni in the presence of B. subtilis strains PS 196, PS 216 and their
mixtures (PS MIX). This confirmed inhibitory effect of B. subtilis on C. jejuni
bacteria.
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UVOD

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

1

Kampilobakterioza je ena najbolj razširjenih črevesnih bolezni, ki jo povzročajo patogene
bakterije Campylobacter jejuni in se prenaša iz živali na ljudi preko kontaminirane hrane
(EFSA, 2016). Zadnja desetletja se prizadevanja za nadzor in zmanjševanje pojavnosti
črevesnih patogenov, ki se prenašajo s hrano, večajo. Okužbe, povzročene z bakterijami
rodu Campylobacter pa kljub temu v večini razvitih držav naraščajo (Facciolà in sod.,
2017). Domače živali, ptice in piščanci, so naravni gostitelji bakterij C. jejuni (Pielsticker
in sod., 2012). Največji rezervoar predstavljajo prebavila le-teh (Sorokulova, 2013).
Kmetje zmanjšujejo možnost okužbe perutnine preko dodatka antibiotikov ali preko
alternativnih metod, kot je dodatek probiotičnih kultur (Sorokulova, 2013). Tako se
možnost obolenja prebavil in posledično tveganje za okužbo ljudi zmanjša (Teh in sod.,
2014).
Bakterije Bacillus subtilis so ubikvitarne in v prebavni ter dihalni trakt zdravih ljudi
vstopajo s hrano, vodo in zrakom. V boju proti gramnegativnim bakterijam sintetizirajo
kemične substance, peptide, vitamine in proteolitične encime, ki delujejo protimikrobno in
vzpostavljajo normalno delovanje mikrobiote. (Roberts in sod., 2015). Pomembne spojine
s protimikrobnim delovanjem so predvsem bakteriocini in drugi antagonistični metaboliti
Bacillus subtilis. Sinteza le-teh je razširjen pojav med bakterijami in bi se lahko v
prihodnosti uporabljali kot alternativa obstoječim antibiotikom. Najbolj znan bakteriocin
bakterij B. subtilis je subtilin. Probiotično delovanje bakterij B. subtilis temelji tudi na tem,
da so se sposobne pritrditi in kolonizirati epitelijske celice v prebavilih in tako preprečiti
kolonizacijo z bakterijami C. jejuni (Teo in Tan, 2005; Arsi in sod., 2015).
1.2

NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE MAGISTRSKEGA DELA

Namen naloge je bil okarakterizirati interakcijo bakterij C. jejuni in B. subtilis preko
dodatka izrabljenega gojišča različnih sevov B. subtilis na rast in stresni odziv bakterij
C. jejuni. Najprej smo testirali gojišča za pripravo izrabljenih gojišč. Pri tem smo
spreminjali čas (24, 48 ali 72 h), temperaturo (37 °C in 42 °C) ter atmosfero (aerobno,
mikroaerofilno) inkubacije bakterij B. subtilis pri pripravi izrabljenih gojišč ter čas gojenja
bakterij C. jejuni v teh izrabljenih gojiščih (24 h). Vpliv izrabljenega gojišča na bakterije
C. jejuni smo ovrednotili preko spremljanja oksidativnega stresa (merjenje znotrajcelične
oksidacije) ter metabolne aktivnosti celic (merjenje ATP).
V nadaljevanju je bil namen naloge raziskati interakcijo bakterij C. jejuni in B. subtilis na
filejih perutninskega mesa. Pri tem smo najprej optimizirali volumen inokuluma obeh
bakterij na meso. Interakcijo smo ovrednotili preko vpliva ko-inokulacije obeh bakterij na
preživelost bakterij C. jejuni ter vpliv te ko-inokulacije na sporulacijo bakterij B. subtilis.
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Cilji magistrskega dela:


Določiti vpliv izrabljenega gojišča sevov bakterij B. subtilis iz različnega izvora na
rast bakterij C. jejuni NCTC11168



Določiti vrsto interakcije sevov bakterij B. subtilis in C. jejuni NCTC11168



Določiti vpliv izbranih sevov bakterij B. subtilis na kontaminacijo piščančjih filejev
z bakterijami C. jejuni NCTC11168

Hipoteze magistrskega dela:


Sekundarni metaboliti različnih sevov bakterij B. subtilis v izrabljenem gojišču
bodo zmanjšali rast bakterij C. jejuni NCTC11168



Interakcija med sevi bakterij B. subtilis in C. jejuni bo negativna, rast bakterij
C. jejuni bo manjša



Vpliv bakterij B. subtilis na C. jejuni NCTC11168 bo sevno specifičen



Z dodatkom bakterij B. subtilis bo kontaminacija piščančjih filejev z bakterijami
C. jejuni zmanjšana
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PREGLED OBJAV

2.1

BAKTERIJE RODU Campylobacter

2.1.1

3

Epidemiologija

V zadnjem desetletju incidenca kampilobakterioz narašča. Število primerov
kampilobakterioze je narastlo v Severni Ameriki, Evropi in v Avstraliji (Kaakoush in sod.,
2015). Campylobacter sp. je v državah EU od leta 2005 najpogostejši bakterijski
povzročitelj akutnih gastroenterokolitisov. Incidenca je v državah EU v letu 2014 znašala
71,0/100000 prebivalcev in je v primerjavi z letom 2013 porasla za 9,6 %. Najvišje
incidence so zabeležili na Češkem (197,4/100000 prebivalcev), v Luksemburgu
(158,8/100000 prebivalcev), Slovaškem ( 124,5/100000 prebivalcev) in Angliji (103,9/100
000) prebivalcev. V letu 2015 je incidenca v državah EU znašala 65,5/100000 prebivalcev
(Grilc in sod., 2017).

Slika 1: Incidenca in prevalenca kampilobakterioze, povzročene z bakterijami Campylobacter jejuni
(Kaakoush in sod., 2015).

Campylobacter sp. je bil v letu 2016 v Sloveniji, tako kot v številnih državah EU,
najpogostejši bakterijski povzročitelj enteritisov. Število prijav v letu 2016 (1571) je bilo
za 26 % višje kot leta 2015. Pri ljudeh je najpogostejši povzročitelj kampilobakterioze
Campylobacter jejuni, ki predstavlja (76 % prijav). Letna stopnja kampilobaktrskih okužb
je znašala 76,1/100000 prebivalcev in je bila za 32 % višja od 10-letnega povprečja. V letu
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2016 so v Sloveniji zabeležili dva izbruha, povzročena z bakterijami Campylobacter jejuni.
O smrtnih žrtvah niso poročali (Grilc in sod., 2017).
2.1.2

Fiziološke značilnosti bakterij vrste Campylobacter jejuni

Bakterije rodu Campylobacter, kamor trenutno uvrščamo 36 vrst in 14 podvrst (Parte,
2014), so po Gramu negativne, nesporogene, spiralno zavite palčke. So mikroaerofilne
bakterije z respiratornim tipom metabolizma, ki ne fermentirajo ali oksidirajo ogljikovih
hidratov. Temperaturno območje za njihovo rast je med 30,5 °C in 45 °C, (optimum 42 °C)
(González in sod., 2016), pri 4 °C pa ne rastejo. Energijo pridobijo iz aminokislin
(glutamat in aspartat) in intermediatov cikla trikarboksilnih kislin (Mendz in sod., 1997).
Ko so bakterije C. jejuni izpostavljene okoljskim stresom, kot so pomanjkanje hranil,
osmotski šok, nihanja temperature ali pH, lahko preide v stanje VBNC (živo, vendar ne
kultivabilno stanje; ang. viable but non-culturable) (Korhonen in Martikainen, 1991).
Stanje VBNC je s fiziološkega vidika pomembno, saj omogoča preživetje, dokler niso
okoljski dejavniki spet primerni za rast in razmnoževanje celic (Jackson in sod., 2009). To
je tudi eden od dejavnikov, ki lahko pojasni pojav kampilobakterioz v razvitih državah z
visokimi higienskimi standardi pri predelavi in pripravi živil, saj so organizmi v stanju
VBNC lahko infektivni in celice pod stresom še bolj virulentne kot celice v nestresnih
okoljih (Rowan, 2004). V živilsko predelovalni industriji so mikroorganizmi podvrženi
abiotskim stresom in lahko preidejo v stanje VBNC, kar otežuje njihovo detekcijo.
2.1.3

Kampilobakterioza

Kampilobakterioza je infekcija črevesja, ki se izraža kot akutna driska in bolečine v
trebuhu. Čeprav bolezen redko traja več kot nekaj dni, lahko pri posameznikih pride do
komplikacij, kot so reaktivni artritis ali resne nevrološke motnje, imenovane Guillain-Barré
sindrom. Infekcijo lahko povzroči že 500 bakterijskih celic, povprečna inkubacijska doba
pa znaša 3 dni (Skirrow, 2003).
2.1.4

Patogeneza Campylobacter spp.

Kampilobakter je komenzal v prebavnem traktu številnih toplokrvnih živali, zlasti ptic.
Domače živali so glavni vir humanih infekcij, pri čemer prevladuje perutnina. Posledica
izločanja kampilobaktrov z blatom domačih in divjih živali je razširjanje le-teh v okolju,
zlasti v površinskih vodah. Bakterije rodu Campylobacter preživijo temperature nižje od
15 °C v sladki in slani vodi ter v odplakah. Prav površinske vode so glavni vir infekcij za
živali, pitje kontaminirane, neprečiščene vode pa predstavlja veliko tveganje za okužbo
ljudi (Skirrow, 2003).
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Slika 2: Okoljski rezervoarji, poti prenosa in klinične manifestacije, povezane z vrstami rodu Campylobacter
(Kaakoush in sod., 2015).

Bakterije rodu Campylobacter so edinstvene, saj so zelo zahtevne glede rasti in so
nenavadno občutljive na okoljski stres. Kljub svoji termofilni naravi je temperatura
človeškega telesa optimalna za rast in kemotakso le-tega. Povečana incidenca človeške
enterične kampilobakterioze kaže na to, da so bakterije Campylobacter razvile mehanizme
za preživetje v neugodnem okolju (Mihaljevic in sod., 2007).
2.1.5

Prenos okužbe z bakterijami C. jejuni

Zanimivo je, da so lahko bakterije C. jejuni kljub zahtevnim pogojem za rast v laboratoriju,
učinkoviti patogeni pri piščancih in pri ljudeh. Glavni načini prenosa pri ljudeh so uživanje
nepasteriziranega mleka in mlečnih izdelkov, kontaminirane vode in zelenjave ter
nezadostno termično obdelanega mesa, zlasti perutnine. Velik problem predstavlja tudi
navzkrižna kontaminacija živil. Ljudje se lahko okužijo tudi z direktnim stikom z
okuženimi živalmi ali iztrebki (Spickler in Leedom, 2013).
Ena od strategij, ki jo bakterije C. jejuni lahko uporabijo za zmanjšanje svoje občutljivosti
in preživetje v neugodnem okolju, je sposobnost oblikovanja biofilmov (Melo in sod.,
2017). Tako so bakterije relativno odporne na protimikrobna sredstva in imunske odzive
gostitelja. (Hall-Stoodley in sod., 2004).
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Biofilmi so tudi eden od pogostih virov okužb z bakterijami C. jejuni. Le-ti so opredeljeni
kot v matriks zaprte bakterijske populacije, ki so povezane med seboj in/ali pritrjene na
površino (Costerton in sod., 1995). V biofilmu so bakterije, ki so pritrjene na površino,
obdane z ekstarcelularnim matriksom, ki jih ščiti pred stresnimi okoljskimi dejavniki.(HallStoodley in sod., 2004).
Ena od preglavic z bakterijami C. jejuni povzročenih zoonoz je dejstvo, da so bakterije
C. jejuni uspešni patogeni, ki preživijo tudi v stresnih aerobnih pogojih v prehranjevalni
verigi in med prenosom med gostitelji. Bakterije C. jejuni imajo nizko infektivno dozo (od
500 do 800 CFU). Preživetje aerobnih pogojev med prenosom bakterij C. jejuni omogoča
prav tvorba biofilma. Študije so pokazale, da je tvorba biofilma dvakrat večja pod
aerobnimi pogoji, kot v mikroaerofilnih pogojih (Reuter in sod., 2010). Resen problem v
predelovalni industriji piščancev je nezadostna odstranitev organskega materiala,
sestavljenega iz kompleksne mešanice ogljikovih hidratov, beljakovin, lipidov in
sladkorjev s površin. Akumulacija slednjega omogoča nastanek mikroplasti na površinah,
ki omogočajo pritrditev bakterijskih celic, obenem pa se poveča razpoložljivost hranil.
Tako lahko v industrijskem okolju prisotnost organskih ostankov piščancev (piščančji sok,
delci tkiva) še dodatno zaostri problem kontaminacije z bakterijami C. jejuni (Melo in sod.,
2017).
2.2
2.2.1

BAKTERIJE VRSTE Bacillus subtilis
Fiziološke značilnosti bakterij Bacillus subtilis

Bakterije rodu Bacillus so med najbolj razširjenimi mikroorganizmi v naravi. Bacillus spp.
so ubikvitarni, prevladujejo v tleh, izolirali pa so jih tudi iz vode in zraka. Vstopajo lahko v
prebavila in dihala ljudi in živali s hrano, zrakom ter vodo. So eden od prevladujočih
mikroorganizmov v normalni črevesni mikrobioti. Odporni so na kislino ter žolčne soli,
zato so sposobni preživetja v črevesju (Sorokulova, 2013).
Bakterije Bacillus subtilis so grampozitivne paličaste bakterije, ki tvorijo spore (Piggot,
2009). Rastejo v temperaturnem območju od 10 °C do 55 °C, z najhitrejšo stopnjo rasti pri
približno 42 °C. Spore tvorijo pri temperaturah do približno 44 °C. Rastejo v aerobnih
pogojih, z uporabo kisika kot končnega prejemnika elektronov. Dolgo so mislili, da so
bakterije B. subtilis strogi aerobi, vendar so študije pokazale, da lahko rastejo tudi v
anaerobnih pogojih, bodisi s fermentacijo, ali dihanjem z uporabo nitratov/nitritov, kot
končnih prejemnikov elektronov (Piggot, 2009).
2.2.2

Sporulacija bakterij B. subtilis

Tvorba spor je odziv bakterij B. subitlis na pomanjkanje hranil, ter posameznih
komponent, npr. ogljika, dušika ali fosforja (Piggot, 2009). Sporulacija B. subtilis poteka v
več stopnjah, prikazanih na sliki 3.
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Slika 3: Sporulacija bakterij B. subtilis (Piggot, 2009).

2.2.3

Odpornost spor

Suspenzije spor bakterij B. subtilis so popolnoma odporne na 20 minutno segrevanje pri
80 °C in približno 10 % spor preživi 20 minutno segrevanje pri 90 °C, medtem ko
vegetativne celice bakterije segrevanje popolnoma uniči. Odpornost na mokro, kot tudi
suho toplotno obdelavo določajo nekoliko drugačni mehanizmi. Odpornost na mokre in
suhe razmere je v veliki meri določena z dehidracijo jedra spore (jedro je ime, ki se
uporablja za citoplazmo spore). Tvorba korteksa je bistvenega pomena za zmanjšanje
vsebnosti vode v jedru (Piggot, 2009).
Spore lahko preživijo brez hranil in so metabolno neaktivne. Imajo sposobnost preživetja
tudi do par sto let. Ko naletijo na ustrezno hranilo, v nekaj minutah postanejo metabolno
aktivne. Ta proces se imenuje kalitev. Učinkoviti povodi za kalitev so pogosto L-alanin ali
mešanica asparagina, glukoze ali fruktoze (Piggot, 2009).
2.2.4

Sekundarni metaboliti bakterij B. subtilis

Ko bakterijam B. subtilis zaradi hitre rasti začne primanjkovati hranil, se lahko sproži
sistem odgovorov na situacijo, ki jim lahko pomaga preživeti v tako imenovanem
spremenjenem okolju. Ti odzivi vključujejo izločanje encimov, potrebnih za razgradnjo
hranil, sintezo antibiotikov, razvoj gibljivosti, tekmovalnosti oziroma kompetence ter
sintezo biofilmov (Piggot, 2009).
Za bakterije B. subtilis je značilno, da izločajo protimikrobne snovi. Identificiranih je bilo
795 antibiotikov (Bérdy, 2005), ki se razlikujejo po strukturi ter spektru delovanja
(Sansinenea in Ortiz, 2011). Ti so večinoma peptidi ali modificirani peptidi (Stein, 2005).
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Bakterije B. subtilis izločajo tudi bakteriocine, ki so učinkoviti proti bakterijam iste vrste
ali proti gramnegativnim bakterijam (Moore in sod., 2013). In vitro študije so pokazale, da
se v kombinaciji z drugimi protimikrobnimi snovmi njihova aktivnost močno poveča.
Privlačni so tudi zato, ker imajo veliko moč delovanja in jih bakterije B. subtilis lahko
proizvajajo in situ (Cotter in sod., 2012).
Bakterije B. subtilis pozitivno vplivajo na funkcije črevesnih celic tudi z izločanjem
esencialnih encimov, odpornih na kislino. Nekateri sevi so znani po izločanju pektičnih,
lipolitičnih ter celulolitičnih encimov. Le-ti stimulirajo normalno prebavo z razgradnjo
alergenih in antinutritivnih faktorjev ter spodbudijo normalno mikrobioto črevesja.
Antinutritivni faktorji so po definiciji biološke spojine, prisotne v človeški ali živalski
hrani, ki zmanjšujejo porabo hranil ali vnosa hrane (npr. proteazni inhibitorji) (Bondi in
Alumot, 1987). Znani so tudi po sintezi aminokislin, vključno z esencialnimi
aminokislinami ter tako pomembno vplivajo na imunološki status gostitelja (Sorokulova,
2013).
2.2.5

Probiotično delovanje bakterij B. subtilis

Probiotiki so opredeljeni kot živi mikroorganizmi, ki imajo ugoden učinek na zdravje
gostitelja (Sorokulova, 2013). Pozitivni učinki probiotikov vključujejo izboljšanje stanja
črevesja (izboljšana barierna funkcija, morfološke spremembe), izboljšanje imunskega
odziva, zmanjšanje holesterola v serumu in preprečevanjem raka (Kechagia in sod., 2013,
Samanya in Yamauchi, 2002). V svetu se zanimanje za uporabo bakterij kot probiotikov
povečuje, zato so organizacije kot so FAO (Organizacija Združenih narodov za prehrano in
kmetijstvo; ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations) in WHO
(Svetovna zdravstvena organizacija; ang. World Health Organization) sklenile podati
smernice za njihovo uporabo. V skladu s predlogi WHO, FAO in EFSA (Evropska
agencija za varnost hrane; ang. European Food Safety Authority), morajo probiotični sevi
izpolnjevati merila varnosti in funkcionalnosti, kot tudi merila, povezana z njihovo
tehnološko koristnostjo (Markowiak in Śliżewska, 2017). Za uporabo v živilih morajo biti
probiotični mikroorganizmi sposobni preživeti prehod skozi prebavni trakt in imeti
sposobnost širjenja v črevesju (FAO/WHO, 2006) (Hong in sod., 2008). Bakterije rodu
Bacillus imajo velik potencial kot probiotične kulture, saj imajo pričakovano
antagonistično delovanje proti patogenim organizmom, kar predstavlja alternativo pri
preprečevanju ter zdravljenju okužb (Moore in sod., 2013).
Raziskana je bila uporabnost bakterij rodu Bacillus v funkcionalnih živilih, ali kot
probiotikov. Dodatek bakterij B. subtilis je dovoljen kot prehransko dopolnilo samo v
Italiji. Za uporabo kot prehranski dodatek, so bakterije rodu Bacillus najbolj zanimive prav
zaradi odpornosti na razne okoljske razmere. V Združenih državah Amerike so bakterije
varne za ljudi samo s statusom GRAS (ang. Generally Regarded As Safe). Ugotovljeno je
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bilo, da so pri zdravljenju akutne driske celo bolj učinkoviti kot laktobacili (Sorokulova,
2013).
2.3

MIKROBNE INTERAKCIJE

Mikroorganizme redko srečujemo kot populacije posameznih vrst v okolju, saj so študije v
različnih habitatih pokazale, da se v majhnem vzorcu običajno nahajajo številne vrste. Za
vzpostavitev populacij v okolju so ključnega pomena mikrobne interakcije, pri katerih
sodelujejo številni sekundarni metaboliti. Te interakcije so lahko simbiotične, ali pa
konkurenčne, antagonistične, parazitske in komenzualne. Sekundarni metaboliti so
bioaktivne spojine, ki opravljajo pomembne funkcije v ekoloških interakcijah. Dobro
raziskan mehanizem mikrobne interakcije je tudi sistem medceličnega komuniciranja (ang.
quorum sensing) – sistem za odzivanje na dražljaje, ki so povezani s celično koncentracijo.
Ker so mikrobne interakcije ključnega pomena za uspešno vzpostavitev in vzdrževanje
kolonizacije in okužbe, veliko pozornosti namenjajo raziskavam o mikrobnih interakcijah
na področju zdravja ljudi. Protimikrobna obramba gostitelja in okoljski dejavniki igrajo
tudi bistvene vloge. Mikrobna komunikacija omogoča populaciji, da kolektivno uravnava
izražanje genov, kot odgovor na gostiteljske in okoljske signale, ki jih proizvajajo iste ali
celo različne vrste. To ima za posledico koordiniran odziv v mikrobni populaciji, ki je
ključen za patogenezo (Braga in sod., 2016).
Razumevanje mehanizmov, povezanih z mikrobnimi interakcijami, je lahko ključnega
pomena za razvoj specifičnih sredstev, ki lahko zmanjšujejo obrambne lastnosti patogena
ter prispevajo k razvoju novih protimikrobnih zdravil (Braga in sod., 2016; Lefevre in sod.,
2017).
2.3.1

Metode preučevanja interakcij

Mikrobne interakcije lahko proučujemo na več načinov. Izbira eksperimentalne metode za
proučevanje mikrobnih interakcij je odvisna od ciljev specifične študije.
i) Za poenostavitev mikrobne interakcije dveh različnih vrst, lahko enega od organizmov,
ki ga proučujemo, nadomestimo z enim ali več pomembnimi metaboliti, ki jih ta
proizvaja. Tak primer je uporaba izrabljenih gojišč (ang. cell-free supernatant), kjer za
študijo vpliva enega mikroorganizma na drugega uporabimo gojišče, v katerem smo
drug mikroorganizem predhodno gojili in ga iz njega odstranili. Izrabljena gojišča so
brezcelični supernatanti, ki jih pripravimo iz tekočih kultur bakterijskih celic. Vsebujejo
metabolite bakterijskih celic, ki so v njih rastle (Poormontaseri in sod., 2017). V
primeru izrabljenega gojišča bakterij B. subtilis, le-to vsebuje številne sekundarne
metabolite, med katere sodijo tudi bioaktivne substance s protimikrobnim delovanjem,
kot so bakteriocini (Khochamit in sod., 2015).
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ii) Bolj zapleten pristop vključuje ko-kultivacijo mikroorganizmov, ki se jo poslužujemo,
ko zamenjava mikroorganizma, katerega interakcije želimo proučiti, z enim ali več
njegovimi metaboliti, ni izvedljiva. Ta metoda posnema naravne ekološke razmere, kjer
mikroorganizmi vedno obstajajo v kompleksnih mikrobnih skupnostih. Konkurenca za
omejene vire in antagonizem dajejo prednost različnim obrambnim mehanizmom, ki
večinoma temeljijo na sintezi bioaktivnih sekundarnih metabolitov. Konkurenca med
mikroorganizmi se namerno izzove, da se aktivirajo biosintetični geni, ki se v čistih
kulturah ne izražajo. Če je za proučevanje interakcij bistvenega pomena rast vseh
vpletenih mikroorganizmov, je priporočljivo, da se organizmi ločijo, npr. z membrano,
ki fizično ločuje organizme, vendar omogoča izmenjavo metabolitov (Sieuwerts in sod.,
2008).
iii) Alternativni pristopi študije mikrobnih interakcij pa vključujejo spremljanje sprememb
proteoma med divjim tipom in mutantnim sevom, ter genomske študije (Melin, 2008;
Sieuwerts in sod., 2008).
2.3.2

Interakcija bakterij C. jeuni in B. subitlis

Znano je, da bakterije rodu Bacillus proizvajajo širok spekter protimikrobnih snovi
(Hammami in sod., 2013). Te delujejo inhibitorno na gramnegativne bakterije, ki
tekmujejo za isto ekološko nišo ali hranila. V zadnjih letih se je povečalo zanimanje za
uporabo bakteriocinov kot biokonzervansov v hrani, kot tudi alternativa konvencionalnim
antibiotikom (Nath in sod., 2015).
Aplikacije bakterij rodu Bacillus spp. na živila so redke, kar je posledica tega, da le-ti
večinoma nimajo statusa GRAS. Izjema je nekaj sevov B. subtilis, ki se lahko uporabljajo
tudi za izboljšanje zdravja živali, kot je na primer pri nadzoru mastitisa ali za inhibicijo
enteričnih patogenov (npr. Campylobacter) pri perutnini (Hammami in sod., 2013).
2.3.3

Interakcija bakterij C. jejuni ter B. subtilis na perutninskem mesu

2.3.3.1 Perutninsko meso
Perutninski izdelki, katerih poraba se je v zadnjem času povečala, so najpomembnejši viri
beljakovin na svetu. Na splošno se perutninski proizvodi dojemajo kot vsestranska, poceni,
zdrava, hranljiva hrana, saj vsebujejo veliko esencialnih aminokislin, mikrohranil,
vitaminov in mineralov (Bai in sod., 2016) Kljub temu pa so potrošniki občutno
zaskrbljeni zaradi kontaminacije perutninskih izdelkov, zlasti mesa. V zadnjih letih je
kakovost le-tega postala ena glavnih skrbi. Približno polovica potrošnikov meni, da je
surovo ali premalo kuhano perutninsko meso najpomembnejši vir okužb s hrano, zlasti
okužb z bakterijami rodov Salmonella in Campylobacter (Reyes-Herrera in Donoghue,
2012). Enterične bolezni perutnine zmanjšajo produktivnost, povečajo smrtnost in
kontaminirajo perutninske izdelke, namenjene humani prehrani (Bai in sod., 2016). V
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preteklih desetletjih so z namenom ohranjanja zdravja živali ter spodbuditve rasti, v
prehrano dodani antibiotiki. Profilaktična uporaba slednjih je v živinoreji povečala
zaskrbljenost javnosti glede pojava mikroorganizmov, odpornih na antibiotike in prenosa
genov odpornosti na antibiotike, z živalskih mikroorganizmov na človeka (Marshall in
Levy, 2011).
2.3.3.2 Bakterije C. jejuni na piščančjem mesu
Okužbe z bakterijami rodu Campylobacter so pretežno povezane s porabo perutninskega
mesa, zlasti svežega mesa piščancev (Nauta in sod., 2009). Bakterije C. jejuni in C. coli sta
dve prevladujoči vrsti, ki povzročata gastrointestinalne okužbe. Po podatkih evropske
komisije za hrano, naj bi bilo uživanje piščančjega mesa odgovorno za 20-30 % primerov
kampilobakterioz v EU. Faze pridelave in predelave piščančjega mesa obsegajo primarno
proizvodnjo na farmah, prevoz v klavnico, zakol, nadaljnjo predelavo, prodajo ter
rokovanje s proizvodi doma in na javnih mestih. Prav v vseh fazah lahko pride do prenosa
kampilobaktra, na kar vplivajo tudi pogoji v proizvodni verigi. Glavna lokacija
kontaminacije pri proizvodnji piščančjega mesa so piščančje farme. Tu se povečana
prevalenca kampilobaktra posledično odraža na prisotnosti kampilobaktra na piščančjih
trupih in mesu. Na povečanje pojavnosti bakterij rodu Campylobacter poleg zdravstvenega
statusa živali vplivajo tudi starost živali ob zakolu in zakol v poletnih mesecih (Skarp in
sod., 2016).
Zmanjšanje števila bakterij Campylobacter pozitivnih jat in s tem zmanjšanje števila
bakterij na mesu, je najpomembnejša strategija za zmanjšanje števila človeških
kampilobakterioz. Ker so piščančje farme primarno mesto vstopa bakterij rodu
Campylobacter v proizvodnjo, je potrebno glavne intervencijske strategije usmeriti na
raven le-teh. Prvotni ukrep je izboljšanje biološke varnosti (higienske ovire in omejen
dostop), kar preprečuje prenos bakterij rodu Campylobacter iz zunanjega okolja na farme.
Zaradi odpornosti na antibiotike, kot je ciprofloksacin, in prepovedi kemične
dekontaminacije trupel s klorovim dioksidom, tri-natrijevim fosfatom in mlečno kislino v
državah EU, se je v zadnjih letih povečalo zanimanje za zmanjšano uporabo ter zamenjavo
antibiotikov pri preventivi ter zdravljenju živali z drugimi učinkovinami. Alternativni
pristop predstavlja uporabo prebiotikov in probiotikov, saj lahko ti obogatijo črevesno
mikrobioto in izboljšajo imunski sistem ter tako inhibirajo kolonizacijo s patogenimi
mikroorganizmi in posledično preprečijo nastanek enteričnih bolezni perutnine (Gaggìa in
sod., 2010; Skarp in sod., 2016).
2.3.3.3 Vpliv bakterij B. subtilis na piščančje meso
Raziskave nakazujejo, da dodatek probiotikov k vodi in krmi perutnine izboljša kakovost
mesa. V raziskavi so primerjali meso, kjer so bili piščanci hranjeni s probiotičnim sevom
bakterij B. subtilis fmbj, z mesom, brez dodanega probiotika. Dodatek le-tega je povišal
aktivnost antioksidativnih encimov v piščančjih prsih. Slednje nakazuje, da bi tako
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tretiranje lahko zavrlo oksidativne poškodbe mesa med shranjevanjem pri 4 °C. Poleg tega
so opazili tudi izboljšano teksturo in barvo mesa. Opažene spremembe v kakovosti mesa so
pomembne tudi z vidika potrošnika, saj je večini barva eden od glavnih dejavnikov pri
odločanju o nakupu mesa (Bai in sod., 2016). Podobne rezultate je pokazala tudi raziskava
vpliva prehrane piščancev s simbiotikom, to je s kombinacijo probiotikov bakterij Bacillus
subtilis, Bacillus licheniformis in Clostridium butyricum, v kombinaciji s prebiotiki. Tudi
tukaj so opazili izboljšanje parametrov kakovosti. Poleg povečanega deleža mesa prsne
mišice in zmanjšane vsebnosti trebušne maščobe, so opazili tudi zmanjšano izcejo in
peroksidacijo lipidov (Cheng in sod., 2017).
2.3.3.4 Interakcije bakterij B. subtilis in drugih bakterij na mesu
Uporaba probiotikov za zmanjšanje proliferacije ali uničenje drugih bakterij, vključno s
patogenimi bakterijami iz družine enterobakterij E. coli in Salmonella spp. ter za
podaljšanje obstojnosti (roka trajanja mesa) je opisana v patentu WO2015048899A1. Tu so
kot probiotik uporabili bakterije B. subtilis R0179, ki imajo status GRAS. Ugotovili so, da
je inokulacija svežega piščančjega mesa s tem probiotikom zmanjšala rast enterobakterij
ter v povprečju za 30 % podaljšala obstojnost svežega piščančjega mesa (Tisserand, 2015).
Interakcije bakterij B. subtilis in C. jejuni na perutninskem mesu še niso raziskane.
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MATERIAL IN METODE

3.1

KEMIKALIJE IN LABORATORIJSKI MATERIAL

Pri eksperimentalnem delu smo uporabili sledeče raztopine in laboratorijski material:
2`,7`-diklorodihidroflurescein
Anaerobni lonci
Brisi
Kivete
Injekcijske brizge
Filtri 0,2 µm
Mikrocentrifugirke
Mikrotitrske plošče - črne
Mikrotitrske plošče - bele
Mikrotitrske plošče - prozorne
Nastavki za pipete
PBS - fosfatni pufer
Petrijeve plošče
Pipete
3.2

Sigma Aldrich, Nemčija
Oxoid, Velika Britanija
L&R, Nemčija
STARSTEDT, Nemčija
BD Plastipak, ZDA
Sartorius, ZDA
Eppendorf, Nemčija
Sigma Aldrich, Nemčija
Sigma Aldrich, Nemčija
Sigma Aldrich, Nemčija
Eppendorf, Nemčija
Oxoid, Velika Britanija
Golias, Slovenija
Eppendorf, Nemčija

LABORATORIJSKA OPREMA

Oprema, ki smo jo uporabljali pri eksperimentalnem delu je navedena v preglednici 1.
Preglednica 1: Laboratorijska oprema uporabljena pri eksperimentalnem delu
Oprema
Oznaka, tip
Proizvajalec
Avtomatske pipete in nastavki
10 μL, 100 μL, 1000 μL, 5 mL,
Eppendorf, Nemčija
10 mL
Avtoklav
1-61-137; Tip 500x700
Sutjeska, Srbija
A-21
Kambič, Slovenija
Centrifuga
Mini Spin plus
Eppendorf, Nemčija
Čitalec mikrotitrskih plošč
Varioscan Lux
Thermo Scientific, ZDA
Digestorij
/
Med-lab Rauh, Slovenija
Gnetilnik
Stomacher 400
Seward, Velika Britanija
Hladilnik
/
Zanussi, Japonska
Inkubator
I-115C
Kambič, Slovenija
Jeklenka z mešanico plinov
10 % CO2, 3 % O2, 87 % N2
Istragas, Slovenija
pH meter
HI 221
Hanna Instruments
Stresalnik
/
Tehtnica, Slovenija
Tehtnica
SI 99-05-03
Mettler Toledo, Švica
Vrtinčno mešalo
Yellowline
Ika, Belgija
Zamrzovalnik
/
Gorenje, LTH, Slovenija
Zamrzovalna omara
/
Heto Ultra Freeze, Kanada
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3.3
3.3.1

VZORCI
Kemikalije in substrat

Diklorofluorescein 1 mM v 96 % etanolu
Lugol - 0,33 % raztopina joda (I2:KI = 1:2; pH = 4 - 4,5)
Kristal vijolično -0,4 % raztopina
Safranin - 0,5 % raztopina v 96 % etanolu
Etanol 96 %
Zajčja krvna plazma
3.3.2

Pufri in raztopine

Preglednica 2: Sestava fosfatnega pufra
sestavine

koncentracija (g/L)

natrijev klorid

8,0

kalijev klorid

0,2

dinatrijev hidrogen fosfat

1,15

kalijev dihidrogen fosfat

0,2

pH 7,3
Preglednica 3: Sestava fiziološke raztopine
sestavine

koncentracija (g/L)

natrijev klorid

3.3.3

9,0

Gojišča

Preglednica 4: Sestava gojišča MHA - Mueller-Hinton agar (Oxoid, Velika Britanija)
sestavine

koncentracija (g/L)

dehidriran ekstrakt govedine

300,0

hidrolizat kazeina

17,5

škrob

1,5

agar

17,0

pH 7,3 ± 0,1 pri 25 °C
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Preglednica 5: Sestava gojišča MHB - Mueller-Hinton broth (Oxoid, Velika Britanija)
sestavine

koncentracija (g/L)

dehidriran ekstrakt govedine

300,0

hidrolizat kazeina

17,5

škrob

1,5

pH 7,3 ± 0,1 pri 25 °C
Preglednica 6: Sestava osnovnega gojišča CM (BD Biosciences, ZDA)
sestavine
koncentracija (g/L)
KH2PO4
K2HPO4
(NH4)2SO4
Na-citrat·2H2O
pH=7,0

6
14
2
1

Preglednica 7: Sestava kompetentnega gojišča (CM)
sestavine
volumen dodatka (mL)
glukoza (50 %)
5
kvasni ekstrakt (10 %)
5
kazeinski hidrolizat (2 %)
5
metionin (10 mg/mL)
2,5
levcin (10 mg/mL)
2,5
histidin (10 mg/mL)
2,5
MgCl2 (1 M)
1,25
osnovno gojišče (CM)
500
Preglednica 8: Sestava osnovnega gojišča Karmali (Microbiol Diagnostici, Italija)
sestavine
koncentracija (g/L)
Columbia Agar Base
39,0
aktivno oglje
4,0
hemin
0,032
pH 7,4 ± 0,2 pri 25°C
Preglednica 9: Sestava selektivnega dodatka za gojišče Karmali*
sestavina
koncentracija (mg/L)
natrijev piruvat
100,0
cefoperazon
32,0
vancomicin
20,0
cikloheksimid
100,0
*po sterilizaciji dodamo osnovnemu gojišču Karmali (Oxoid, Velika Britanija)
Preglednica 10: Sestava gojišča Baird Parker agar
sestavine
tripton
goveji ekstrakt
kvasni ekstrakt
natrijev piruvat
glicin
litijev klorid
agar

koncentracija (g/L)
10,0
5,0
1,0
10,0
12.0
5,0
15.0
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Preglednica 11: Sestava krvnega agarja (BD, ZDA)
sestavine

koncentracija (g/L)

dehidriran ekstrakt govedine

10,0

pepton

10,0

NaCl

5,0

agar

15,0

pH 7,3 ± 0,2 pri 25°C

Sterilizirano gojišče ohladimo na 50 °C, mu dodamo 60 mL sterilne defibrinirane krvi in
ga razlijemo v petrijeve plošče.
Vsa gojišča so bila pripravljena po navodilih proizvajalca.
3.4
3.4.1

METODE DELA
Shematski prikaz opravljenega dela

Shematski prikaz eksperimentalnega dela je prikazan na sliki 4.

16

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

Slika 4: Shematski prikaz opravljenega dela.
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Revitalizacija in priprava prekonočnih kultur bakterij C. jejuni

Zamrznjeno kulturo C. jejuni NCTC11168 pri -80 °C smo revitalizirali na selektivnem
gojišču Karmali ter inkubirali 24 ur pri 42 °C v mikroaerofilni atmosferi (5 % O2, 10 %
CO2, 85 % N2). Po inkubaciji smo s cepilno zanko posamezne kolonije precepili na gojišče
MHA ter inkubirali 24 ur pri 42 °C v mikroaerofilni atmosferi. Po tem času smo iz gojišča
MHA z vatirano palčko zajeli nekaj bakterijskih kolonij, jih resuspendirali v tekočem
gojišču MHB ter s spektrofotometrom umerili optično gostoto OD600 = 0,05.
3.4.3

Izbor sevov bakterij Bacillus subtilis

Za izvedbo naših eksperimentov smo izbrali seve bakterij B. subtilis, pridobljenih iz
peščenega rečnega brega reke Save (Štefanič in Mandič-Mulec, 2009), navedene v
preglednici 11.
Preglednica 11: Uporabljeni sevi bakterij B. subtilis, pridobljenih iz peščenega rečnega brega reke Save.
Oznaka seva B. subtilis
PS 14-3
PS 14-5
PS 16-2
PS 16-4
PS 16-8
PS 16-10
PS 263
PS 11
PS 13
PS 51
PS 52
PS 109
PS 209
PS 18
PS 63
PS 196
PS 210
PS 216
PS 237

3.4.4

Vir: Štefanič in Mandič-Mulec, 2009
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF
Katedra za mikrobiologijo, BF

Revitalizacija in priprava prekonočnih kultur bakterij B. subtilis

Zamrznjene seve bakterij B. subtilis pri temperaturi -80 °C, smo s cepilno zanko prenesli
na gojišče MHA in inkubirali 24 ur pri 37 °C v aerobnih pogojih. V nadaljevanju smo s
cepilno zanko posamezne kolonije precepili na gojišče MHA ter inkubirali 24 ur pri 37 °C,
aerobno.
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Vpliv metabolnih produktov bakterij B. subtilis na rast bakterij C. jejuni

Za ovrednotenje vpliva metabolnih produktov različnih sevov B. subtilis na rast bakterij
C. jejuni, smo pripravili izrabljena gojišča izbranih sevov B. subtilis in spremljali rast
bakterij C. jejuni v izrabljenih gojiščih.
3.4.5.1 Izrabljena gojišča
Izrabljeno gojišče je sterilno gojišče, v katerem je bila predhodno namnožena bakterijska
kultura, v našem primeru B. subtilis. Tako gojišče vsebuje sekundarne metabolite
bakterijskih celic. Izrabljena gojišča smo pripravili s sterilno filtracijo (premer 0,2 µm)
gojišč, v katerih smo predhodno gojili posamezne seve bakterij B. subtilis. Za pripravo
izrabljenih gojišč smo uporabili kompetentno gojišče CM, bogato z glukozo, ter bogato
gojišče MHB. Podrobnejša sestava teh gojišč je podana v poglavju 3.3.3.
3.4.5.1.1 Priprava izrabljenih gojišč
3.4.5.1.1.1 Priprava izrabljenih gojišč B. subtilis PS 216
V nadaljevanju smo za gojenje bakterij B. subtilis PS 216 testirali različna gojišča (CM in
MHB) ter pogoje rasti. Postopek je prikazan na sliki 5.
Vpliv časa inkubacije B. subtilis PS 216 na rast C. jejuni v izrabljenih gojiščih, smo
preverili tako, da smo v epruvete odpipetirali 5 mL ustreznega gojišča (CM/MHB) ter s
cepilno zanko iz MHA zajeli nekaj kolonij prekonočne kulture seva B. subtilis PS 216. Te
smo nato premešali na vrtinčniku ter 24, 48 in 72 ur inkubirali statično, pri 37 °C v
aerobnih pogojih oz. 42 °C mikroaerofilno. Delali smo v dveh paralelkah. Inkubaciji je
sledila filtracija gojišč, ki smo jih uporabili za preverjanje vpliva izrabljenih gojišč na rast
bakterij C. jejuni.
Preglednica 12: Gojišča in pogoji rasti bakterij B. subtilis za pripravo izrabljenih gojišč.
Gojišče
Pogoji rasti
MHB
37 °C, aerobno
42 °C, mikroaerofilno
CM
37 °C, aerobno
42 °C, mikroaerofilno
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Slika 5: Shema priprave izrabljenih gojišč bakterij B. subtilis PS 216 in testiranje njihovega vpliva na rast
bakterij C. jejuni.
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3.4.5.1.1.2 Priprava izrabljenih gojišč izbranih sevov bakterij B. subtilis
Izrabljena gojišča izbranih sevov bakterij B. subtilis iz preglednice 11, smo pripravili po
24-urni inkubaciji bakterij B. subtilis v gojišču MHB pri 42 °C mikroaerofilno. Izrabljena
gojišča so bila pripravljena po postopku opisanem v poglavju 3.4.5.1.1.
3.4.5.2 Spremljanje rasti bakterij C. jejuni v izrabljenih gojiščih bakterij B. subtilis
Nekaj kolonij prekonočno namnožene kulture C. jejuni, smo z vatirno palčko iz gojišča
MHA resuspendirali v gojišču MHB ter na spektrofotometru umerili optično gostoto na
OD600=0,05. K pripravljenim izrabljenim gojiščem MHB, ki smo jim dodali gojišče MHB
(1:1 v/v) in izrabljenim gojiščem CM, ki smo jim dodali 2x koncentrirano gojišče MHB
(1:1 v/v), smo dodali 10 µL pripravljene kulture C. jejuni.
Rast bakterij C. jejuni smo določili po 24 urni rasti v izrabljenih gojiščih različnih sevov
bakterij B. subtilis, pri 42 °C, v mikroaerofilnih pogojih.
3.4.6

Določanje oksidativnega stresa celic C. jejuni v izrabljenih gojiščih bakterij
B. subtilis PS 196 in PS 216

Oksidativni stres bakterij Campylobacter jejuni oz. znotrajcelično nastajanje prostih
radikalov pod vplivom izrabljenih gojišč B. subtilis smo določali z uporabo
fluorescentnega barvila 2`,7`-diklorodihidrofluoresceina, ki se v prisotnosti oksidantov v
celici oksidira v fluorescirajoči diklorofluorescein. Intenziteta fluorescence z naraščajočo
znotrajcelično oksidacijo narašča (Jakubowski in Bartosz, 1997).
Za določanje vpliva izrabljenih gojišč B. subtilis na oksidativni stres bakterij C. jejuni smo
pripravili 24-urna izrabljena gojišča MHB bakterij B. subtilis v mikroaerofilnih pogojih pri
42 °C. Nato smo kultivirane bakterije C. jejuni resuspendirali v PBS, jih sprali s PBS,
pripravili 1 % suspenzijo v fosfatnem pufru ter inkubirali 10 minut pri 42 °C,
mikroaerofilno. Sledila je izvedba stresov. V izrabljeno gojišče in suspenzijo celic C. jejuni
(1:1, v/v) smo dodali diklorofluorescein, inkubirali 4 ter 24 ur pri 42 °C, mikroaerofilno ter
izmerili fluorescenco. Postopek je prikazan na sliki 6.
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Slika 6: Shema določanja znotrajcelične oksidacije celic C. jejuni in spremljanje metabolne aktivnosti
bakterij C. jejuni v izrabljenih gojiščih sevov B. subtilis.
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Spremljanje metabolne aktivnosti bakterij C. jejuni v izrabljenih gojiščih
sevov B. subtilis PS 196 in PS 216

Spremljali smo vpliv izrabljenega gojišča dveh različnih sevov B. subtilis PS 196 ter
PS 216, na metabolno aktivnost bakterij C. jejuni, oziroma tvorbo ATP. Za določanje
vpliva izrabljenih gojišč B. subtilis na metabolno aktivnost bakterij C. jejuni smo pripravili
izrabljena gojišča B. subtilis sevov PS 196 in PS 216 v gojišču MHB po 24-urni inkubaciji
v mikroaerofilnih pogojih pri 42 °C, po postopku opisanem v poglavju 3.4.5.1.
Tvorbo ATP smo preverjali z uporabo komercialnega kompleta BacTiter-Glo™ Microbial
Cell Viability Assay (Promega Co., 2017). Metoda temelji na kvantifikaciji metabolne
aktivnosti celic v vzorcu preko ATP. Luminiscentni signal, ki je posledica reakcije
luciferaze (Slika 7), je proporcionalen količini prisotnega ATP.

Slika 7: Reakcija luciferaze. Mono-oksigenacija luciferina, ki jo katalizira luciferaza v prisotnosti Mg2, ATP
in kisika (Promega Co., 2017).

Osnovno kulturo C. jejuni smo resuspendirali v PBS ter jo centrifugirali. Po centrifugiranju
smo odlili supernatant, stehtali vsebino in pripravili 1 % (w/v) suspenzijo celic v fosfatnem
pufru. Suspenzija je bila inkubirana z malo odprtim pokrovčkom falkonke pri 42 °C za 10
minut v mikroaerofilni atmosferi. Vzorec smo pripravili tako, da smo v izrabljeno gojišče
B. subtilis, dodali suspenzijo kulture C. jejuni v fosfatnem pufru (1:1, v/v), ter epruvete
vrnili v inkubator za 4 h pri 42 °C v mikroaerofilnih pogojih. Po pretečenem času smo
dodali reagent in ploščico pokrili z aluminijasto folijo. Na čitalcu mikrotitrskih ploščic
Varioscan (Thermo Scientific, ZDA) smo izmerili luminiscenco. Kot slepi vzorec smo
uporabili mešanico PBS ter gojišče MHB (1:1, v/v). Kot kontrolni vzorec smo imeli
suspenzijo kultur v PBS z dodatkom gojišča MHB. Postopek smo ponovili za iste vzorce
po pretečeni 24-urni inkubaciji (Slika 6).
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Inokulacija piščančjih filejev z bakterijami B. subtilis in C. jejuni

Za spremljanje vpliva ko-inokulacije piščančjega mesa z bakterijami B. subtilis in C. jejuni
na preživetje omenjenih bakterij, smo na osnovi predposkusa določili optimalni volumen
inokuluma kultur na piščančjem mesu. Sledilo je spremljanje vpliva ko-inokulacije bakterij
C. jejuni in izbranih sevov B. subtilis na kontaminacijo piščančjih filejev z bakterijami
C. jejuni.
3.4.8.1 Priprava inokuluma bakterij C. jejuni
Iz prekonočne kulture smo pripravili inokulum bakterij C. jejuni. S cepilno zanko smo
prekonočno kulturo aseptično prenesli v tekoče gojišče MHB ter izmerili optično gostoto
pri valovni dolžini 600 nm (OD600). Za bakterije C. jejuni smo določili OD600 = 0,1, kar je
ustrezalo 6,6 x 105 CFU/mL. Vzorce posameznih bakterij smo pripravljali v treh
paralelkah.
3.4.8.2 Priprava inokuluma bakterij B. subtilis
Iz prekonočne kulture smo pripravili inokulum bakterij B. subtilis PS 216. S cepilno zanko
smo prekonočno kulturo aseptično prenesli v tekoče gojišče MHB in izmerili optično
gostoto pri valovni dolžini 600 nm (OD600). Optična gostota OD600 = 0,2 je ustrezala
7,7 x 105 CFU/mL. Vzorce posameznih bakterij smo pripravljali v treh paralelkah.
3.4.8.3 Priprava piščančjega mesa
Površino filejev piščanca smo predhodno obsevali z UV svetlobo z namenom zmanjšanja
števila mikroorganizmov oziroma naravne mikrobiote. Fileje smo razporedili po sterilni
površini v laminariju in jih iz vsake strani 15 minut obsevali z UV svetlobo. Tako tretirane
piščančje fileje smo s sterilnim priborom razrezali na koščke velikosti približno 2 x 2 cm,
kar je približno 5 g. Koščke mesa smo z vsake strani ponovno obdelali z UV svetlobo, ter
nato stehtali na razkuženi tehtnici in po 3 koščke sterilno dali v petrijevko.
3.4.8.4 Določanje vpliva začetnega inokuluma bakterij C. jejuni in B. subtilis na njihovo
preživetje na piščančjem mesu
Namen optimizacijskega poskusa je bil določiti optimalni volumen nanosa inokuluma
bakterij C. jejuni 11168 in B. subtilis 216 za maksimalno preživetje na mesu. Z namenom
enakomernega nanosa inokuluma po površini piščančjega mesa smo v po tri koščke mesa
nanesli različne volumne inokuluma bakterij (C. jejuni ali B. subtilis 216). Za vsako
paralelko smo v notranjost posameznega koščka nanesli 5 x 10 µL, 5 x 20 µL, 5 x 30 µL,
5 x 50 µL oziroma 1 x 1 mL. Petrijevke smo zaprli s parafilmom ter vzorce inkubirali v
hladilniku 24 ur. Naslednji dan smo meso in fiziološko raztopino v razmerju 1:9 (v/v) eno
minuto homogenizirali v gnetilniku (Stomacher 400, Seward, Velika Britanija), da smo
dobili matično raztopino. Tako pripravljene raztopine smo nanesli na gojišče Karmali,
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selektivno za bakterije C. jejuni in MHA za bakterije B. subtilis, da smo prešteli število
prisotnih bakterij posameznih vrst. Število naravno prisotnih mikroorganizmov (kontrola)
smo preverili z nanosom matične raztopine piščančjega mesa, ki predhodno ni bil
inokuliran z omenjenima bakterijama, na gojišče MHA. Gojišča Karmali smo inkubirali
mikroaerofilno pri 42 °C, gojišča MHA pa aerobno pri 37 °C in kontrolo pri 37 °C aerobno
ter 42 °C mikroaerofilno.
Enačba (1) izračuna deleža (%) preživetja ob nanosu 5 x 20 µL inokuluma matične
raztopine na košček piščančjega mesa:
1000 µL . . . . . 5 x 105 bakterij v inokulumu
100 µL . . . . . . x bakterij
x = 5 x 104 bakterij

 5 x 104 / 6,2 g (masa koščka mesa) = 8,064 x 103 (CFU v mesu)

Izračun % preživetja=
3.4.9

realni log CFU (v mesu)
pričakovani log CFU (v inokulumu)

*100

...(1)

Spremljanje vpliva ko-inokulacije bakterij C. jejuni in B. subtilis na
kontaminacijo piščančjih filejev z bakterijami C. jejuni

Piščančje fileje smo ko-inokulirali z bakterijami a) B. subtilis PS 216 in C. jejuni 11168, b)
B. subtilis PS 196 in C. jejuni 11168 ter c) B. subtilis PS 216 skupaj z B. subtilis PS 196 in
C. jejuni 11168.
Fileje piščanca smo obdelali po postopku, opisanem v poglavju 3.4.8.3. Za bakterije
C. jejuni smo določili OD600 = 0,2, oziroma pripravili suspenzijo celic s številom 2,6 x 106
CFU/mL in za bakterije B. subtilis OD600 = 0,4, kar ustreza številu celic 1,8 x 107
CFU/mL. Na posamezen košček mesa (5 g) smo nanesli 5 x 10 µL inokuluma posameznih
bakterijskih vrst oz. v primeru mešanice bakterij B. subtilis PS 216 ter PS 196 (MIX),
5 x 10 µL inokuluma mešanice obeh sevov v razmerju 1:1. V primeru mešane kulture pa
5 x 10 µL inokuluma C. jejuni in 5 x 10 µL inokuluma B. subtilis.
Petrijevke smo nato zaprli s parafilmom ter vzorce inkubirali v hladilniku (8 °C), 24 ur.
Naslednji dan smo ponovili postopek po točki 3.4.8.4. Shema poteka dela za spremljanje
vpliva ko-inokulacije bakterij C. jejuni in različnih sevov bakterij B. subtilis na preživetje
bakterij C. jejuni na piščančjih filejih je prikazana na sliki 8.
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Slika 8: Shema poteka dela za spremljanje ko-inokulacije bakterij C. jejuni in različnih sevov bakterij
B. subtilis na rast bakterij C. jejuni na piščančjih filejih.
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3.4.10 Identifikacija kolonij v inokuliranih ter neinokuliranih vzorcih piščančjih
filejev
Ker smo v neinokuliranih ter inokuliranih vzorcih piščančjega mesa kljub površinski
obdelavi z UV svetlobo, na ploščah MHA opazili prisotnost mikroorganizmov, katerih
morfološke značilnosti niso ustrezale kolonijam B. subtilis, smo jih poskušali
identificitirati. Neznačilne kolonije prisotne v neinokuliranih ter inokuliranih vzorcih
piščančjega mesa smo vzorčili, naredili razmaze na objektnih steklih in barvali po gramu.
Ker smo po mikroskopiranju sklepali, da gre za bakterije vrste Staphylococcus spp., smo
neznačilne kolonije precepili na selektivno gojišče Baird-Parker (BP, Biolife, Italija),
inkubirali 24 h pri 37 °C in to potrdili. Kolonije iz BP gojišča smo prenesli na krvni agar,
inkubirali 24 h pri 37 °C ter nastale kolonije precepili v krvno zajčjo plazmo, da bi
preverili, ali imajo bakterije encim koagulazo in inkubirali 24 ur pri 37 °C.
3.4.11 Barvanje po Gramu
Metodo barvanja po gramu smo uporabili za mikroskopsko preverjanje morfologije
neznačilnih kolonij izoliranih iz matične raztopine pripravljene iz filejev piščancev, ki so
bili predhodno površinsko obdelani z UV svetlobo. Barvanje po Gramu omogoča
razlikovanje med Gram-pozitivnimi in Gram-negativnimi bakterijami (Coico, 2005).
Preparate smo opazovali pod svetlobnim mikroskopom (Motic, BA300, ZDA) pri
1000-kratni povečavi.
3.4.12 Statistična obdelava podatkov
Podatke za vpliv izrabljenih gojišč bakterij B. subtilis PS 216 na rast bakterij C. jejuni,
znotrajcelično oksidacijo in metabolno aktivnost bakterij C. jejuni ter spremljanje vpliva
ko-inokulacije bakterij na mesu, smo obdelali z uporabo MS Office Excel vtičnika XL
Toolbox. Razlike med eksperimentalnimi skupinami smo statistično ocenili z enosmerno
analizo variance (1 way ANOVA), z Bonferroni post-hoc testom s statistično značilnostjo
p<0,05.
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Vpliv različnih dejavnikov inkubacije bakterij B. subtilis na rast bakterij
C. jejuni v izrabljenih gojiščih

Bakterije B. subtilis tekom rasti v gojišče izločajo protimikrobne snovi. Zanimalo nas je,
ali lahko to vpliva na rast bakterij C. jejuni. Z namenom ovrednotenja različnih pogojev
inkubacije bakterij B. subtilis ter njihovega vpliva na sestavo izrabljenih gojišč in
posledično na rast bakterij C. jejuni, smo v naslednjih poskusih za pripravo izrabljenih
gojišč testirali gojišča: (i) različne sestave (CM in MHB), (ii) pripravljena pri različnih
temperaturah, (iii) v različnih atmosferah ter (iv) z različnim časom inkubacije bakterij
B. subtilis PS 216 (Slike 9, 10 in 11). Rast bakterij C. jejuni smo spremljali v 50 %
izrabljenega gojišča, druga polovica pa je predstavljala 2 x koncentrirano gojišče MHB (v
primeru uporabe gojišča CM) in gojišče MHB (v primeru uporabe gojišča MHB), z
namenom zagotovitve hranil.

Slika 9: Število bakterij C. jejuni 11168 (log CFU/mL) po 24-urni inkubaciji v izrabljenih gojiščih B. subtilis
PS 216 iz gojišč CM in MHB, pripravljenih po 24-urni inkubaciji pri 37 °C v aerobnih pogojih. Statistična
razlika je ovrednotena glede na kontroli, torej gojišče MHB ter CM. * predstavlja statistično razliko (p<0,05).

Bakterije B. subtilis za svojo rast potrebujejo pretežno glukozo, zato smo poleg gojišča
CM, ki je kompetentno gojišče, bogato z glukozo, uporabili tudi gojišče MHB, ki velja za
univerzalno gojišče. Opazili smo, da je rast bakterij C. jejuni v izrabljenih gojiščih manjša,
vendar pri zgoraj omenjenih pogojih inkubacije B. subtilis (37 °C, aerobno), sama sestava
izvornega gojišča (CM ali MHB) ne vpliva na rast.
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Slika 10: Število bakterij C. jejuni 11168 (log CFU/mL) po 24-urni inkubaciji v izrabljenih gojiščih
B. subtilis PS 216 iz gojišč CM in MHB, pripravljenih po 24-urni inkubaciji pri 42 °C v mikroaerofilnih
pogojih. Statistična razlika je ovrednotena glede na kontroli, torej gojišče MHB ter CM. * predstavlja
statistično razliko (p<0,05).

Bakterije B. subtilis imajo sposobnost rasti tudi pri višjih temperaturah. Nedavne študije so
pokazale, da niso strogi aerobi, zato smo se odločili, da ovrednotimo vpliv teh pogojev na
izločanje snovi v gojiščih CM in MHB. Rast bakterij C. jejuni je bila tudi v teh izrabljenih
gojiščih zmanjšana. Vidne so razlike v rasti med gojiščema CM in MHB. V primeru
dodatka izrabljenega gojišča B. subtilis PS 216 je rast C. jejuni manjša ne glede na
uporabljeno gojišče. Do razlik je prišlo tako pri izrabljenem gojišču MHB in CM,
inkubiranih pri 37 °C v aerobnih pogojih, kot tudi pri 42 °C v mikroaerofilnih pogojih,
vendar smo najmanjšo rast opazili v gojišču MHB, pri inkubaciji pri 42 °C v
mikroaerofilnih pogojih. Nadalje smo želeli ovrednotiti vpliv časa inkubacije B. subtilis na
izločanje sekundarnih metabolitov. Bakterije B. subtilis smo inkubirali 24, 48 in 72 ur
(Slika11).
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Slika 11: Število bakterij C. jejuni 11168 (log CFU/mL) po 24-urni inkubaciji v izrabljenih gojiščih
B. subtilis PS 216 iz gojišč MHB, pripravljenih po 24, 48 in 72-urni inkubaciji pri 42 °C v mikroaerofilnih
pogojih. Statistična razlika je ovrednotena glede na kontrolo, torej gojišče MHB.

Ugotovili smo, da čas inkubacije bakterij B. subtilis ne vpliva na rast bakterij C. jejuni,
oziroma da pomanjkanje hranil ni omejujoč dejavnik, oziroma povod za večje izločanje
sekundarnih metabolitov.
4.1.2

Vpliv različnih sevov bakterij B. subtilis na rast bakterij C. jejuni v izrabljenih
gojiščih MHB

Zanimal nas je vpliv različnih sevov bakterij B. subtilis na rast bakterij C. jejuni. V ta
namen smo spremljali rast bakterij C. jejuni v izrabljenih gojiščih bakterij B. subtilis iz
gojišč MHB po 24-urah gojenja pri temperaturi 42 °C, v mikroaerofilnih pogojih. V 13ih
od 19ih izrabljenih gojišč testiranih sevov je bila rast bakterij C. jejuni zmanjšana. Rast
bakterij C. jejuni v izrabljenih gojiščih MHB različnih sevov bakterij B. subtilis je
prikazana na sliki 12.
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Slika 12: Število bakterij C. jejuni 11168 (log CFU/mL) po 24-urni inkubaciji v izrabljenih gojiščih različnih
sevov B. subtilis iz gojišč MHB, pripravljenih po 24-urni inkubaciji pri 42 °C v mikroaerofilnih pogojih.
Statistična razlika je ovrednotena glede na kontrolo, torej gojišče MHB. * predstavlja statistično razliko
(p<0,05).

4.2

DOLOČANJE OKSIDATIVNEGA STRESA BAKTERIJ C. jejuni PO
IZPOSTAVLJENOSTI IZRABLJENIM GOJIŠČEM BAKTERIJ B. subtilis

Zanimal nas je vpliv izrabljenih gojišč različnih sevov bakterij B. subtilis na indukcijo
oksidativnega stresa pri celicah bakterij C. jejuni. Rezultati so prikazani na sliki 13.

Slika 13: Znotrajcelična oksidacija bakterij C. jejuni 11168, prikazana v enotah RFU, ki smo jih 4 ure (■) in
24 ur (□) gojili v izrabljenem gojišču B. subtilis PS 216 in izrabljenem gojišču B. subtilis PS 196. K+
predstavlja kontrolo.

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
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Oksidativni stres smo ocenili po 4 in 24-urni inkubaciji v posameznem izrabljenem gojišču
in ga primerjali s kontrolo. Z uporabo fluorescentnega barvila dihidro-2,7-dikloroflurescein
smo ocenili stopnjo znotrajcelične oksidacije preko ocene tvorbe reaktivnih kisikovih
zvrsti (ROS) (Jakubowski in Bartosz, 1997).
Po 4 in 24-urah nismo opazili večjih razlik v občutljivosti celic bakterij C. jejuni na
izrabljena gojišča MHB, različnih sevov bakterij B. subtilis, ki bi se odražala kot povečana
znotrajcelična oksidacija.
4.3

METABOLNA AKTIVNOST BAKTERIJ C. jejuni PO IZPOSTAVLJENOSTI
IZRABLJENIM GOJIŠČEM BAKTERIJ B. subtilis PS 196 IN PS 216

Zanimal nas je vpliv izrabljenih gojišč bakterij B. subtilis PS 196 in PS 216 na metabolno
aktivnost celic bakterij C. jejuni. Metabolno aktivnost smo ocenili po 4 in 24 urni
inkubaciji v posameznem izrabljenem gojišču in ga primerjali s kontrolo. Z uporabo
komercialnega kita BacTiter-GloTM Microbial Cell Viabillity Assay smo ocenili živost
celic oziroma njihovo metabolno aktivnost preko merjenja ATP. Rezultati so prikazani na
sliki 14.

Slika 14: Metabolna aktivnost bakterij C. jejuni 11168, merjena kot luminiscenca (RLU), ki smo jih 4 ure (■)
in 24 ur (□) gojili v izrabljenem gojišču B. subtilis PS 196 in izrabljenem gojišču B. subtilis PS 216.
Statistična razlika je ovrednotena glede na kontrolo, torej gojišče MHB. * predstavlja statistično razliko
(p<0,05).

Večje razlike smo opazili po 24 urni inkubaciji v izrabljenih gojiščih MHB, obeh sevov
bakterij B. subtilis. V primeru gojenja bakterij C. jejuni v izrabljenih gojiščih B. subtilis
PS 196 je bil luminiscenčni signal 3,2-krat višji.

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

4.4

33

VPLIV BAKTERIJ B. subtilis NA KONTAMINACIJO PIŠČANČJEGA MESA Z
BAKTERIJAMI C. jejuni

Zaradi vpliva različnih sevov bakterij B. subtilis na rast bakterij C. jejuni, ki smo ga opazili
v izrabljenih gojiščih, smo želeli inhibitorni učinek izbranih sevov B. subtilis preveriti tudi
v modelnem sistemu, na piščančjem mesu. S ko-inokulacijo smo želeli proučiti, ali imajo
bakterije B. subtilis, oziroma njeni sekundarni metaboliti vpliv na preživetje bakterij
C. jejuni tudi na piščančjih filejih.
4.4.1

Vpliv volumna inokuluma na preživetje bakterij C. jejuni na piščančjem mesu

Želeli smo določiti optimalen volumen inokuluma kulture, pri katerem največje število
bakterij preživi na mesu. Za določitev optimalnega volumna inokuluma bakterij C jejuni
smo na piščančje meso nanesli različne volumne predpripravljene tekoče kulture s
koncentracijo 6,6 x 105 CFU/mL C. jejuni, in sicer 5 x 10 µL, 5 x 20 µL, 5 x 30 µL,
5 x 50 µL ter 1 x 1 mL. Rezultati so prikazani na sliki 15.
Na podlagi uporabljenih volumnov smo določili pričakovani CFU, ki predstavlja število
bakterijskih celic v inokulumu, medtem ko realni CFU predstavlja dejansko število
bakterijskih celic na gram mesa. Delež prenosa bakterij C. jejuni smo izračunali kot
kvocient realnega log CFU in pričakovanega log CFU.
Preglednica 13: Vpliv volumna inokuluma bakterij C. jejuni na delež (%) preživetja bakterij na piščančjem
mesu.
Realno število
Pričakovano
Preživetje C. jejuni
Volumen inokuluma C. jejuni
C. jejuni
število C. jejuni
(%)
(log CFU/mL)
(log CFU/mL)
5 x10 µL
3,45 ± 0,13
3,70
93
5 x20 µL
3,63 ± 0,15
3,89
93
5 x30 µL
3,84 ± 0,10
4,14
93
5 x50 µL
3,58 ± 0,38
4,37
82
1 x 1 mL
3,91 ± 0,12
4,93
79

Glede na rezultate preživetja bakterij C. jejuni smo se odločili da bomo za inokulacijo
piščančjega mesa, uporabili inokulum z volumnom 5 x 10 µL, saj je bilo preživetje kulture
na piščančjem mesu 93,03 % med največjimi. Iz slike 15 je razvidno, da velikost
inokuluma ne vpliva bistveno na končno koncentracijo bakterij C. jejuni na piščančjem
mesu. Najverjetneje količina hranil v mesu omogoča preživetje le omejenemu številu
mikroorganizmov, zato smo v nadaljnjih poskusih nanašali 5 x 10 µL.
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Slika 15: Število bakterij C. jejuni 11168 (log CFU/g) v piščančjem mesu po inokulaciji z različnimi volumni
predpripravljene tekoče kulture, in sicer 5 x 10 µL, 5 x 20 µL, 5 x 30 µL, 5 x 50 µL ter 1 x 1 mL.

4.4.2

Vpliv volumna inokuluma na preživetje bakterij B. subtilis na piščančjem
mesu

Za določitev optimalnega volumna inokuluma bakterij B. subtilis, pri katerem preživi
maksimalno število bakterij, smo na piščančje fileje nanesli različne volumne inokuluma
bakterij B. subtilis s koncentracijo 7,7 x 105 CFU/mL in sicer 5 x 10 µL, 5 x 20 µL,
5 x 30 µL, 5 x 50 µL ter 1 x 1 mL.
Preglednica 14: Vpliv volumna inokuluma bakterij B. subtilis PS 216 na (%) preživetja bakterij na
piščančjem mesu.
Volumen inokuluma
bakterij B. subtilis

Realno število
B. subtilis
(log CFU/mL)

Pričakovano število
B. subtilis
(log CFU/mL)

Preživetje B. subtilis
(%)

5 x 10 µL

2,78 ± 0,09

3,67

76

5 x 20 µL

2,95 ± 0,00

4,03

73

5 x 30 µL

3,08 ± 0,02

4,15

74

5 x 50 µL

3,46 ± 0,03

4,20

82

1 x 1 mL

4,36 ± 0,01

4,84

90

Glede na rezultate analize deleža (%) preživetja bakterij B. subtilis smo se odločili, da
bomo za inokulacijo piščančjega mesa (Preglednica 14), uporabili inokulum z volumnom
5 x 10 µL. V primeru inokulacije z bakterijami B. subtilis PS 216 smo opazili rahlo
naraščanje koncentracije bakterijske kulture na piščančjem mesu z naraščajočim
volumnom inokuluma (Slika 16).
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Slika 16: Število bakterij B. subtilis PS 216 v piščančjem mesu po inokulaciji z različnimi volumni
predpripravljene tekoče kulture, in sicer 5 x 10 µL, 5 x 20 µL, 5 x 30 µL, 5 x 50 µL ter 1 x 1 mL.

4.5

SPREMLJANJE VPLIVA KO-INOKULACIJE BAKTERIJ B. subtilis IN C. jejuni
11168 NA MESU

Zanimal nas je vpliv ko-inokulacije bakterij B. subtilis in C. jejuni. Različne seve
B. subtilis in njihove mešanice (MIX) smo ko-inokulirali z bakterijami C. jejuni na
piščančjem mesu ter inkubirali 24 ur v hladilniku. Nato smo določili koncentracijo bakterij
C. jejuni in B. subtilis v piščančjem mesu. Rezultati so prikazani na sliki 17 in sliki 18.

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
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Slika 17: Število bakterij C. jejuni 11168 na piščančjem mesu, inokuliranem s čisto kulturo C. jejuni 11168, v
primerjavi s ko-inokulacijo z bakterijami B. subtilis PS 196, PS 216 ter njuno mešanico (PS MIX). Statistična
razlika je ovrednotena glede na kontrolo, torej število bakterij C. jejuni. * predstavlja statistično razliko
(p<0,05).

Vidno je, da bakterije B. subtilis zmanjšajo preživelost bakterij C. jejuni na piščančjem
mesu. Ugotovili smo, da je koncentracija bakterij C. jejuni, inkubiranega v prisotnosti
bakterij B. subtilis PS 196, B. subtilis PS 216 in njihove mešanice na piščančjem mesu, v
povprečju za 2 log CFU/g manjša. Preživetje bakterij C. jejuni na piščančjem mesu je bilo
primerljivo, ne glede na sev oz. mešanico sevov B. subtilis v inokulumu. Analiza
neinokuliranega piščančjega mesa na gojišču Karmali ni pokazala prisotnost bakterij
C. jejuni, medtem ko smo na neselektivnem gojišču MHA opazili rast neznačilnih kolonij
v koncentraciji med 4 in 5 log CFU/g (Poglavje 4.4).
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Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
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Slika 18: Število bakterij B. subtilis PS 196 in PS 216 ter mešanico obeh sevov (PS MIX) na piščančjem
mesu, po inokulaciji s čistimi kulturami (črtkano) in v kombinaciji z bakterijami C. jejuni 11168 (□).

Primerjava koncentracije bakterij B. subtilis v primeru inokulacije piščančjega mesa s
čistimi kulturami oz. njihovo mešanico in ko-inokulacije bakterij C. jejuni in B. subtilis je
pokazala, da prisotnost bakterij C. jejuni vpliva tudi na koncentracijo bakterij B. subtilis na
piščančjem mesu (zmanjšanje za približno 0,5 log CFU/g).
4.6

SPORULACIJA BAKTERIJ B. subtilis V MESU

S simulacijo temperaturne obdelave smo želeli preveriti stresni odziv in preživetje bakterij
B. subtilis na piščančjem mesu, saj bi to bilo ključnega pomena pri procesu v živilsko
proizvodni verigi. Izračun števila spor je potekal po enačbi 2. Rezultati so prikazani v
preglednici 15.
% spor=

število kolonij (log CFU/g) na mesu po toplotni obdelavi
*100
število kolonij (log CFU/g) na mesu pred toplotno obdelavo

… (2)
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Preglednica 15: Delež spor sevov bakterij B. subtilis po toplotni obdelavi matične raztopine, pripravljene iz
piščančjega mesa, inokuliranega z izbranimi sevi bakterij B. subtilis, oziroma ko-inokuliranega z bakterijami
C. jejuni.
Kultura in sev bakterij
Delež spor (%)
B. subtilis PS 196
76
B. subtilis PS 216
69
B. subtilis PS MIX
87
B. subtilis PS 196 + C. jejuni
91
B. subtilis PS 216 + C. jejuni
76
B. subtilis PS MIX + C. jejuni
91

Delež (%) spor je bil najvišji pri mesu ko-inokuliranem z bakterijami C. jejuni in
B. subtilis.
4.7

PREVEREJANJE PRISOTNOSTI MIKROORGANIZMOV V VZORCIH
PIŠČANČJEGA MESA

Po pripravi piščančjih filejev ter sterilizaciji s svetlobo UV smo preverili morebitno
prisotnost mikroorganizmov na vzorcih mesa. Opazovali smo kolonije, zrasle na gojišču
MHA. Iz slike 19 je razvidno, da je koncentracija neznačilnih kolonij med vzorci
primerljiva. Število neznačilnih kolonij v vzorcih je bilo manjše od 10-3.

Slika 19: Število neznačilnih kolonij na piščančjem mesu (log CFU/g), inokuliranem z bakterijami B. subtilis
PS 196+C. jejuni, B. subtilis PS 216+C. jejuni, mešanico obeh sevov B. subtilis in C. jejuni
(PS MIX+C. jejuni) ter mešanico obeh sevov B. subtilis (PS MIX). K+ predstavlja neinokulirano meso,
oziroma naravno prisotno mikrobioto piščančjega mesa.

V piščančjih inokuliranih filejih ter tudi v netretiranih vzorcih, smo kljub površinski
obdelavi s svetlobo UV opazili prisotnost mikroorganizmov, najverjetneje naravne
mikrobiote. Kolonije so bile neznačilne, zato smo jih poskušali identificitirati. Na
mikroskopskem preparatu smo opazili grampozitivne koke v grozdih. Sklepali smo, da gre
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za bakterije vrste Staphylococcus spp., ter neznačilne kolonije nacepili na selektivno
gojišče BP in opazili kolonije rjave barve. Te smo nadalje precepili na krvni agar, kjer
nismo opazili hemolize. Nastale kolonije na krvnem agarju smo precepili v zajčjo krvno
plazmo in ugotovili, da se koagulum v epruveti ni pojavil, kar pomeni, da bakterije niso
imele encima koagulaze. Slednje potrjuje, da bakterije niso bile vrste Staphylococcus
aureus. Nadaljnje identifikacije nismo delali.
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RAZPRAVA

Bakterije rodu Campylobacter so vodilni povzročitelji gastroenteritisov po vsem svetu.
Glavni vir okužbe z bakterijami C. jejuni je perutnina, predvsem okuženo surovo piščančje
meso (Pielsticker in sod., 2012). Do navzkrižne kontaminacij pride zlasti v primeru, ko leto ni dovolj toplotno obdelano (Facciolà in sod., 2017). Ena od strategij za zmanjšanje
kolonizacije v živalih in piščančjega mesa z bakterijami rodu Campylobacter, je uporaba
probiotičnih kultur (Aguiar in sod., 2013). Uporaba probiotikov lahko pomaga izboljšati
naravno zaščito živali pred patogenimi bakterijami. Poznana je kot alternativni in učinkovit
pristop antibiotikom za zmanjšanje bakterijske okužbe (Ghareeb in sod., 2012). V naši
raziskavi smo želeli ovrednotiti vpliv metabolitov različnih sevov bakterij B. subtilis
oziroma njihove prisotnosti na rast bakterij C. jejuni in tako proučiti njihovo aplikativno
uporabnost kot probiotikov.
Probiotiki se običajno dajo oralno piščancem takoj, ko se izvalijo. To omogoča prvotno
kolonizacijo prebavnega trakta, preden so piščanci izpostavljeni patogenim
mikroorganizmom, prisotnim v okolju. Manjša pa je učinkovitost probiotičnih kultur pri
zmanjšanju kolonizacije z bakterijami rodu Campylobacter pri perutnini. Raziskovalci si
zaradi tega prizadevajo za razvoj novih probiotikov. Eden od potencialnih probiotikov so
tudi bakterije B. subtilis. Bakterije rodu Bacillus imajo velik potencial kot probiotične
kulture, saj so (i) eni najbolj razširjenih mikroorganizmov v naravi, (ii) proizvajajo
številne peptide, ki delujejo protimikrobno ter (iii) imajo pomembno vlogo v črevesju
zaradi svoje visoke presnovne aktivnosti (Bérdy, 2005). Več sevov bakterij B. subtilis
lahko proizvede metabolite, ki zavirajo rast ali neposredno ubijajo bakterije rodu
Campylobacter (Aguiar in sod., 2013).
Zmanjšanje prisotnosti bakterij rodu Campylobacter v prebavnem traktu piščancev bi
posledično zmanjšalo tudi kontaminacijo mesa. Naše raziskave sovpadajo z že
objavljenimi, kjer so na mišjih modelih dokazali zmanjšanje števila bakterij C. jejuni po
predhodni uporabi bakterij B. subitilis. To je vodilo v razvoj komercialno razpoložljivih
probiotikov (npr. biosporin, subalin) s precejšnjo antagonistično aktivnostjo proti
bakterijam rodu Campylobacter (Sorokulova in sod., 1997). Nedavne študije so pokazale,
da izolacija bakterij rodov Bacillus in Lactobacillus, ki so splošno priznane kot varne
(status GRAS), iz piščančjega cekuma in oralno inokuliranje perutnine z omenjenimi
bakterijami takoj po izvalitvi (prvi dan), sprožijo kolonizacijo cekuma in posledično
zavrejo kolonizacijo z bakterijami C. jejuni. Natančen mehanizem, s katerim probiotične
bakterije ustvarjajo ugodne učinke, ni popolnoma znan. Predpostavljajo, da lahko zavirajo
patogene s tekmovanjem za adhezijska mesta in hranilne snovi, vendar pa raziskave niso
pokazale konstantnega zmanjšanja kolonizacije z bakterijami rodu Campylobacter in vivo.
(Arsi in sod., 2015). Ena od teorij probiotičnega delovanja bakterij je, da imajo le-te zaradi
večje gibljivosti povečano sposobnost, da dosežejo isto gastrointestinalno nišo pri perutnini
in kompetitivno zmanjšajo kolonizacijo bakterij C. jejuni. To so pokazali za tri izolate
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bakterij B. subtilis, selekcionirane na gibljivost, kjer so pri piščancih, inokuliranih s temi
sevi, opazili zmanjšano kolonizacijo z bakterijami C. jejuni (Aguiar in sod., 2013). In vivo
študija z različnimi probiotičnimi sevi je pokazala 62 % zmanjšanje kolonizacije z
bakterijami rodu Campylobacter, pri čemer niso ugotovili nobene razlike v učinkovitosti
med peroralnimi odmerki določenih aerobno in anaerobno vzgojenih probiotičnih kultur
(Schoeni in Wong, 1994).
5.1

VPLIV IZRABLJENIH GOJIŠČ RAZLIČNIH SEVOV BAKTERIJ B. subtilis NA
BAKTERIJE C. jejuni NCTC11168

Namen našega dela je bil proučiti vpliv izrabljenih gojišč različnih sevov bakterij
B. subtilis, izoliranih iz različnih okolij, na rast bakterij C. jejuni NCTC11168. Pri študiji
vpliva različnih medijev smo izmed dveh gojišč (CM in MHB), v katerih smo inkubirali
bakterije B. subtilis PS 216, opazili boljšo rast v gojišču MHB, ki smo ga izbrali za
nadaljnje poskuse. Predpostavljali smo, da lahko daljši čas inkubacije bakterij B. subtilis v
gojišču MHB vpliva na pomanjkanje hranil, ki poleg drugih neugodnih okoljskih
dejavnikov predstavlja večji stres bakterij, kar lahko vpliva na sintezo in večje izločanje
sekundarnih metabolitov. Ti metaboliti bakterij Bacillus spp. služijo bodisi za kemično
komunikacijo med mikroorganizmi istih vrst, bodisi kot obrambni mehanizem proti
patogenim bakterijam (antagonizem), s čimer v svojem okolju preprečujejo rast drugim
bakterijam (Sansinenea in Ortiz, 2011).
Primer antagonističnega delovanja je bil opisan v študiji (Teo in Tan, 2005), kjer so
pokazali inhibitorni učinek bakteriocinov bakterij B. subtilis PB3 in B. subtilis PB6,
izoliranih iz piščančjega prebavnega trakta, proti bakterijam Clostridium difficile, C. jejuni,
C. coli in Streptococcus pneumoniae. In vivo študije so pokazale, da oralna inokulacija
piščancev z nekaterimi gibljivimi bakterijskimi izolati Bacillus subtilis, zmanjša
kolonizacijo patogenih mikroorganizmov, kot so Escherichia coli, Salmonella enteritidis in
Clostridium perfringens (Aguiar in sod., 2013).
V naši raziskavi smo pokazali, da različni časi inkubacije bakterij B. subtilis za pripravo
izrabljenih gojišč, ne povzročajo razlik v delovanju bakterij B. subtilis na rast bakterij
C. jejuni, zato smo izbrali 24-urno inkubacijo sevov B. subtilis. Lahko sklepamo, da
hranila po daljšem času inkubacije niso omejujoč dejavnik za rast, ampak koncentracija
kisika, ki vpliva na povečano sintezo sekundarnih metabolitov bakterij B. subtilis. Ker so
le-te fakultativni aerobi, domnevamo, da statično mikroaerofilno okolje ni bilo optimalno
za njihovo rast. Zaradi manjše topnosti kisika pri nekoliko višji temperaturi je najverjetneje
prišlo do odziva na stres, katerega posledica so različne metabolne spremembe bakterije,
med drugim tudi tvorba sekundarnih metabolitov (Kingston in sod., 2011), ki lahko
inhibirajo rast bakterij C. jejuni.
S testiranjem vpliva različnih sevov bakterij B. subtilis na rast bakterij C. jejuni v njihovih
izrabljenih gojiščih MHB smo ugotovili, da je 68 % sevov izločalo inhibitorne snovi v
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gojišče in tako vplivalo na zmanjšano rast bakterij C. jejuni. Za nadaljnje poskuse smo
izbrali seva B. subtilis PS 196 in B. subtilis PS 216.
5.2

VPLIV IZRABLJENIH GOJIŠČ BAKTERIJ B. subtilis NA OKSIDATIVNI STRES
BAKTERIJ C. jejuni

Zanimal nas je tudi mehanizem bakterij B. subtilis na zmanjšanje rasti bakterij C. jejuni.
Posledično smo spremljali vpliv metabolnih produktov izbranih sevov bakterij B. subtilis,
prisotnih v izrabljenem gojišču, na oksidativni stres pri bakterijah C. jejuni. Stopnjo
znotrajcelične oksidacije smo ocenili preko tvorbe reaktivnih kisikovih zvrsti (ROS).
Bakterije uporabljajo kompleksne regulatorne sisteme za doseganje učinkovitega odgovora
na stresne pogoje, ter nanje odgovorijo tako, da (i) odstranijo vir stresa in (ii) popravijo
celične poškodbe. Pri bakterijah E. coli je stresni odgovor na oksidativni stres vključen tudi
v druge stresne odgovore, npr. na toploto, slanost, prisotnost težkih kovin in
mlečnokislinskih bakterij (Kim in sod., 2015). V naši raziskavi nismo opazili povišanega
nivoja znotrajcelične oksidacije bakterij C. jejuni, iz česar lahko sklepamo, da v tem času
metaboliti izbranih sevov bakterij B. subtilis niso povzročili oksidativnega stresa v celicah
bakterij C. jejuni, in se tako odgovor na oksidativni stres ni sprožil ter ni prišlo do tvorbe
ROS.
5.3

VPLIV IZRABLJENIH GOJIŠČ BAKTERIJ B. subtilis NA METABOLNO
AKTIVNOST BAKTERIJ C. jejuni

Potencialni inhibitorni učinek izbranih sevov bakterij B. subtilis na rast bakterij C. jejuni
smo analizirali tudi z merjenjem nivoja ATP v celicah bakterij C. jejuni. Nivo ATP v
celicah je sorazmeren z živostjo celic, saj se uporablja kot znotrajcelični vir energije vseh
živih organizmov (Mempin in sod., 2013). Po izgubi integritete membrane, izgubijo celice
tudi sposobnost sinteze ATP, endogene ATP-aze pa razgradijo preostali ATP, zaradi česar
se nivo ATP zmanjša.
Po 24-urni inkubaciji v izrabljenih gojiščih bakterij B. subtilis je bil nivo ATP v primerjavi
s kontrolo povišan in nakazuje, da je bilo izrabljeno gojišče ugodnejše za rast C. jejuni.
Ena od možnih razlag povečanja metabolne aktivnosti bi lahko bila ta, da je bila v
izrabljenih gojiščih zavrta delitev celic C. jejuni, ki so sicer rastle in se jim je povečal
volumen, za kar je tudi potrebna večja metabolna aktivnost celic. Podoben efekt so opazili
tudi v raziskavi inhibitornega učinka dialil sulfida na celice bakterij C. jejuni (Lu in sod.,
2012).
5.4

VPLIV BAKTERIJ B. subtilis NA KONTAMINACIJO MESA Z BAKTERIJAMI
C. jejuni NCTC11168

Testiranje vpliva volumna inokuluma bakterij C. jejuni in B. subtilis je pokazalo, da večji
volumni inokuluma obeh bakterij niso pripomogli k večjemu deležu preživetja. Preživetje
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bakterij C. jejuni je bilo kljub večjemu volumnu inokuluma najverjetneje manjše zaradi
neugodnih pogojev na površini piščančjih filejev. Dobljeni rezultati so v skladu z rezultati
predhodne študije, ki je pokazala, da je preživetje bakterij C. jejuni na mesu v večji meri
odvisno od pogojev na površini piščančjega mesa (Davis in Conner, 2007). Pogoji na
površini piščančjih filejev niso tako ugodni, kot npr. na koži piščanca, kjer se bakterije
C. jejuni lahko ujamejo v vodi v razpokah in foliklih kože. Strukture kože piščanca
bakterijam C. jejuni omogočajo preživetje prav zaradi dostopnosti vode in zmanjšane
možnosti, da pride v stik s kisikom. Pokazali so, da je prisotnost bakterij C. jejuni na
piščančjih prsih brez kože 2 %, v primerjavi s celimi trupi piščancev, kjer je ta 76 %
(Davis in Conner, 2007). Ugotovili so tudi, da so bakterije C. jejuni bolj občutljive na
poškodbe, če so inokulirane na površino hrane, v primerjavi z inokulacijo pod površjem,
ali globoko v notranjosti živila. Taki pogoji so ugodni, saj zagotavljajo bolj mikroerofilne
pogoje (Eideh in Al-Qadiri, 2011). V naših poskusih smo zato bakterije C. jejuni ter
B. subtilis inokuluirali v notranjost mesa ter s tem zagotovili čim bolj optimalne
mikroaerofilne pogoje za bakterije C. jejuni. Tako lahko iz naših rezultatov zaključimo, da
se koncentracija bakterij C. jejuni ni zmanjšala zaradi neugodnih pogojev, ampak zaradi
prisotnosti bakterij B. subtilis.
Prevalenca bakterij rodu Campylobacter v piščančjem mesu v nordijskih državah (Finska,
Norveška in Švedska) znaša od 0,6 % do 13,1 % , v nekaterih drugih evropskih državah pa
tja do 74,2 % (Skarp in sod., 2016). V zadnjem desetletju je število primerov
kampilobakterioze naraslo tako v Severni Ameriki, Evropi, kot tudi v Avstraliji (Kaakoush
in sod., 2015). Bakterije rodu Campylobacter sp. so v državah EU od leta 2005
najpogostejši bakterijski povzročitelj akutnih gastroenterokolitisov. Vse to daje veliko
pomembnost raziskavam na področju zmanjševanja prisotnosti le-teh. Tudi naši rezultati
nakazujejo probiotični učinek izbranih sevov B. subtilis in alternativno strategijo pri
zmanjšanju prisotnosti bakterij C. jejuni. V nadaljevanju je potrebno probiotično aktivnost
B. subtilis potrditi tudi v in vivo poskusih ter tako nakazati potencialno uporabo kot
probiotika v prehrani piščancev. Tako bi se z učinkovito strategijo zmanjšanja prisotnosti
bakterij rodu Campylobacter v prebavnem traktu piščancev, bi se posledično zmanjšala
tudi kontaminacija perutninskih proizvodov in pojavnost kampilobakterioz. Zmanjšanje
števila bakterij rodu Campylobacter v črevesju piščancev za 3 log CFU bi pomenilo vsaj
90 % zmanjšanje tveganja okužbe za človeka (Guyard-Nicodème in sod., 2016).
5.5

VPLIV KO-INOKULACIJE BAKTERIJ C. jejuni IN B. subtilis NA PIŠČANČJIH
FILEJIH

V naravi so bakterije redko izolirane, saj jih obdaja raznovrstna združba drugih
mikroorganizmov, ki spreminjajo lokalno okolje z izločanjem metabolitov. Ti metaboliti
imajo potencial za modulacijo fiziologije in diferenciacije sosednjih mikroorganizmov in
so verjetno pomembni dejavniki pri vzpostavitvi in vzdrževanju kompleksnih mikrobnih
združb (Shank, 2013). Te mehanizme lahko preučujemo v ko-kulturah. Ko-kultivacija
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dveh bakterij ima lahko antagonistično, simbiozno ali nevtralno povezavo in lahko
povzroči nastanek novih stranskih produktov (sekundarnih metabolitov) (Ravi in sod.,
2017). V naši nalogi smo s ko-inokulacijo na piščančjem mesu testirali probiotični vpliv
izbranih sevov B. subtilis in njihovih mešanic na preživelost bakterij C. jejuni. Uporaba
mikrobnih probiotikov v krmi piščancev ima številne koristne učinke, kot so kompetitivna
izključitev patogenih sevov, povečanje rasti in preživetja koristne črevesne mikroflore ter
izboljšanje prebave in absorpcije hranil pri piščancih (Teo in Tan, 2005).
Bakterije B. subtilis bi se v živilih lahko uporabile tudi kot alternativa konzervansom in
tako zagotovile zaščito in daljši rok trajanja proizvoda, kar so pokazali na primeru
zaviranja rasti patogenih bakterij rodov Salmonella in Vibrio, izoliranih iz morskih rib.
Študija je pokazala, da so bakteriocini bakterij B. subtilis učinkovito zmanjšali skupno
število omenjenih patogenov. Prav tako so dokazali, da se bakteriocini prebavijo s
proteolitičnimi encimi, prisotnimi v črevesnem prebavnem traktu človeka, kar pomeni, da
ne povzročajo nevarnosti za zdravje človeka (Ashwitha in sod., 2017).
Rezultati ko-inokulacije bakterij C. jejuni in B. subtilis so pokazali, da je koncentracija
bakterij C. jejuni na piščančjem mesu v prisotnosti bakterij B. subtilis PS 196 in B. subtilis
PS 216 skoraj 50 % manjša, kar nakazuje, da izbrani sevi B. subtilis inhibirajo bakterije
C. jejuni in imajo potencialni probiotični učinek.
Kljub znanstvenim dokazom o probiotičnem delovanju, pa komercialni probiotični
dodatki, ki jih sestavljajo Bacillus spp., niso pridobili zaupanja potrošnikov, saj razprava o
probiotični in patogeni oznaki bakterij rodu Bacillus zmede potrošnike (Elshaghabee in
sod., 2017). Kljub temu, da prisotnost bacilov v hrani ne pomeni nujno zastrupitve s hrano
ali kvara hrane, pa lahko nekateri sevi bakterij B. subtilis povzročajo bolezni, ki se
prenašajo s hrano (Logan, 2012). Pred uporabo probiotičnih sevov B. subtilis je zato
pomembno le-te temeljito klinično preskusiti, zlasti v rizičnih populacijah (Doron in
Snydman, 2015).
5.6

SPORULACIJA BAKTERIJ B. subtilis V MESU

Tvorba endospor je energetsko intenziven in dolgotrajen proces. Bakterije B. subtilis imajo
na voljo številne strategije preživetja v neugodnih razmerah (npr. gibljivost, sinteza
encimov), zato odlašajo s tvorbo spor (Errington, 2003). Rezultati analize sporulacije
izbranih sevov bakterij B. subtilis na piščančjem mesu, v primerjavi s sporulacijo v
prisotnosti bakterij C. jejuni, so pokazali nekoliko višji delež sporulacije, ko so le-ti bili
ko-inokulirani z bakterijami C. jejuni. Povečan delež spor bakterij B. subtilis v primeru koinokulacije z bakterijami C. jejuni, je lahko posledica odgovora na druge dejavnike stresa v
prisotnosti bakterij C. jejuni, kot naprimer pH medija. Sporulacija je v primeru uporabe
bakterij B. subtilis kot probiotika zaželjena, saj spore bakterij B. subtilis lahko preživijo v
zelo kislem okolju želodca, so odporne na žolčne soli in druge neugodne razmere
prebavnega trakta. Bakterije B. subtilis so bolj stabilne tudi med predelavo in
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shranjevanjem hrane, zaradi česar so bolj primerni za uporabo v formulacijah
funkcionalnih živil (Elshaghabee in sod., 2017). Jafari in sod. (2017a, 2017b) so bakterije
B. subtilis uporabili v kuhanih klobasah ter potrdili prej omenjeno. Uporaba bakterij
B. subtilis bi tako lahko bila zanimiv način za izdelavo mesnih izdelkov kot
funkcionalnega živila, saj njihovo preživetje v obliki spor omogoča njihovo prisotnost tudi
po termični obdelavi, kar je velika omejitev probiotičnih sevov Lactobacillus spp. in
Bifidobacterium spp. (Jafari in sod., 2017).
5.7

PRISOTNOST NEZNAČILNIH MIKROORGANIZMOV V MESU

V primeru ko-inokulacije piščančjega mesa z izbranimi sevi bakterij B. subtilis in C. jejuni,
kot tudi v primeru inokulacije mesa z mešanico bakterij B. subtilis PS 196 in PS 216 (PS
MIX), smo opazili prisotnost neznačilnih kolonij. Le-teh v primeru inokulacije mesa s
čistimi kulturami B. subtilis nismo opazili. Rast neznačilnih kolonij, ki pripadajo rodu
Staphylococcus spp., je bila v primeru ko-inokulacije piščančjega mesa z bakterijami
C. jejuni in B. subtilis ter inokulacije z mešanico obeh sevov B. subtilis (PS MIX),
najverjetneje omogočena zaradi tarčne kompeticije med bakterijami B. subtilis in C. jejuni
ter med obema sevoma nesorodnih bakterij B. subtilis (Štefanič in sod., 2015). Tarčna
usmerjenost metabolitov bakterij B. subtilis na bakterije C. jejuni torej najverjetneje
omogoči oportunistično rast drugih mikroorganizmov. Razlog za rast neznačilnih kolonij,
ki smo jih opazili v primeru ko-inokulacije piščančjega mesa z bakterijami C. jejuni in z
mešanico obeh sevov bakterij B. subtilis (PS MIX) je lahko tudi posledica prisotnosti
metabolitov, ki na bakterije C. jejuni delujejo inhibitorno, v mikrobni skupnosti (v našem
primeru na piščančjem mesu), pa omogočajo tako imenovane metabolne povezave, ko
produkti presnove enega organizma, postanejo glavni vir hranil za drug organizem
(Freilich in sod., 2011). Rezultati nakazujejo inhibitorni učinek določenih sevov bakterij
B. subtilis, vendar bodo, preden bo mogoča njihova uporaba kot probiotik, potrebne še
dodatne raziskave o njihovi učinkovitosti in varnosti za uporabo v živilstvu.
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SKLEPI


Z našo raziskavo smo pokazali, da imajo sekundarni metaboliti 68 % sevov bakterij
B. subtilis v izrabljenih gojiščih inhibitorni učinek na bakterije C. jejuni
NCTC11168.



Interakcija med izbranimi sevi bakterij B. subtilis in C. jejuni je bila negativna, rast
bakterij C. jejuni v izrabljenih gojiščih bakterij B. subtilis je bila manjša.



Ugotovili smo, da je bil inhibitorni učinek izbranih sevov bakterij B. subtilis v
izrabljenih gojiščih sevno specifičen. S tem smo potrdili hipotezo o sevni
specifičnosti inhibitornega delovanja bakterij B. subtilis.



V primeru ko-inokulacije piščančjega mesa z bakterijami C. jejuni NCTC11168 in
bakterijami B. subtilis PS 196, B. subtilis PS 216 ter njihove mešanice, smo opazili
zmanjšanje števila bakterij C. jejuni NCTC11168. Kontaminacija piščančjega mesa
z bakterijami C. jejuni je bila manjša.

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

7

47

POVZETEK

Prizadevanja za nadzor in zmanjševanje pojavnosti črevesnih patogenov, ki se prenašajo s
hrano, so usmerjena v zmanjšanje indicence kampilobakterioz. Uporaba probiotikov je
poznana kot alternativni in učinkovit pristop za zmanjšanje bakterijske okužbe. Probiotike
dodajajo v krmo ter tako zaščitijo živali pred okužbo s patogenimi bakterijami ter
izboljšajo zdravje živali ter posledično povečajo kakovost mesa. V naši raziskavi smo
želeli proučiti vpliv prisotnosti različnih sevov bakterij B. subtilis ter njihovih metabolitov
na rast bakterij C. jejuni NCTC11168 in tako ovrednotiti njihov probiotični potencial.
Testiranje vpliva izrabljenih gojišč različnih sevov bakterij B. subtilis na rast bakterij
C. jejuni je pokazalo, da metaboliti v izrabljenih gojiščih zavirajo rast bakterij C. jejuni.
Zaključimo lahko, da na rast bakterij C. jejuni v izrabljenem gojišču vpliva medij, v
katerem so bile predhodno gojene bakterije B. subtilis, temperatura in atmosfera gojenja.
Čas inkubacije bakterij B. subtilis ne vpliva na rast bakterij C. jejuni. Za najbolj optimalno
rast bakterij B. subtilis in posledično večje izločanje sekundarnih metabolitov se je
izkazalo gojišče MHB, v katerem so bile bakterije B. subtilis gojene pri 42 °C, v
mikroaerofilnih pogojih.
Pri testiranju znotrajcelične oksidacije so rezultati naših raziskav pokazali, da izrabljena
gojišča sevov B. subtilis PS 196 in B. subtilis PS 216 ne vplivajo na bakterije C. jejuni.
Prav tako nismo opazili zmanjšanja nivoja ATP, ki bi nakazoval zmanjšano metabolno
aktivnost oz. živost bakterij C. jejuni.
Pri določanju optimalnega volumna inokuluma bakterij B. subtilis in C. jejuni smo
ugotovili, da večji inokulumi obeh bakterij ne pripomorejo bistveno k večjemu deležu
preživetja. S tem smo potrdili, da se bakterije C. jejuni na mesu ne razmnožujejo in da je
preživetje v večji meri odvisno od nišnih pogojev na površini piščančjega mesa. Pri
testiranju vpliva ko-inokulacije bakterij B. subtilis PS 196, PS 216 in njune mešanice (PS
MIX) z bakterijami C. jejuni na mesu, smo ugotovili, da se je število bakterij C. jejuni
zmanjšalo za skoraj polovico, kar nakazuje, da izbrani sevi B. subtilis inhibirajo bakterije
C. jejuni in da imajo potencialni probiotični učinek.
Z našo raziskavo smo dokazali protimikroben učinek bakterij B. subtilis na patogene
bakterije C. jejuni. Tako lahko podamo morebitno alternativno strategijo za zmanjšanje
števila bakterij C. jejuni in s tem za večjo varnost živil. Z nadaljnjimi študijami bi bilo
potrebno raziskati točno določene sekundarne metabolite bakterij B. subtilis, ki na bakterije
C. jejuni delujejo inhibitorno, jih okarakterizirati ter preveriti varnost njihove uporabe za
ljudi.

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

8

48

VIRI

Aguiar V. F., Donoghue A. M., Arsi K., Reyes-Herrera I., Metcalf J. H., de los Santos F.
S., Blore P. J., Donoghue D. J. 2013. Targeting motility properties of bacteria in the
development of probiotic cultures against Campylobacter jejuni in broiler chickens.
Foodborne Pathogens and Disease, 10: 435–441
Arsi K., Donoghue A. M., Woo-Ming A., Blore P. J., Donoghue D. J. 2015. The efficacy
of selected probiotic and prebiotic combinations in reducing Campylobacter
colonization in broiler chickens. Journal of Applied Poultry Research, 24: 327–334
Ashwitha A., Thamizharasan K., Vithya V., Karthik R., Vijaya Bharathi S. 2017.
Effectiveness of bacteriocin from Bacillus subtilis (KY808492) and its application in
biopreservation. Journal of Fisheries Sciences.com, 11, 3: 36–42
Bai W. K., Zhang F. J., He T. J., Su P. W., Ying X. Z., Zhang L. L., Wang T. 2016.
Dietary probiotic Bacillus subtilis strain fmbj increases antioxidant capacity and
oxidative stability of chicken breast meat during storage. PLoS ONE, 11: e0167339,
doi: 10.1371/journal.pone.0167339: 17 str.
Bérdy J. 2005. Bioactive microbial metabolites. Journal of Antibiotics, 58: 1–26
Bondi A., Alumot E. 1987. Anti-nutritive factors in animal feedstuffs and their effects on
livestock. Progress in Food & Nutrition Science, 11: 115–151
Braga R. M., Dourado M. N., Araújo W. L. 2016. Microbial interactions: Ecology in a
molecular perspective. Brazilian Journal of Microbiology, 47: 86–98
Cheng Y., Chen Y., Li X., Yang W., Wen C., Kang Y., Wang A., Zhou Y. 2017. Effects of
synbiotic supplementation on growth performance, carcass characteristics, meat
quality and muscular antioxidant capacity and mineral contents in broilers. Journal of
the Science of Food and Agriculture, 97: 3699–3705
Coico R. 2005. Gram staining. Current Protocols in Microbiology, 00, 1: A.3C.1-A.3C.2
Costerton J. W., Lewandowski Z., Caldwell D. E., Korber D. R., Lappin-Scott H. M. 1995.
Microbial biofilms. Annual Review of Microbiology, 49: 711–745
Cotter P. D., Ross R. P., Hill C. 2012. Bacteriocins – a viable alternative to antibiotics?
Nature Reviews Microbiology, 11, 2: 95-105
Davis M. A., Conner D. E. 2007. Survival of Campylobacter jejuni on poultry skin and
meat at varying temperatures. Poultry Science, 86: 765–767
Doron S., Snydman D. R. 2015. Risk and safety of probiotics. Clinical Infectious Diseases:
An official publication of the Infectious Diseases Society of America, 60: 129–134

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

49

EFSA. 2016. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses,
zoonotic agents and foodborne outbreaks in 2015. EFSA Journal, 14, 12: e04634,
doi: 10.2903/j.efsa.2016.4634: 231 str.
Eideh A. M. F., Al-Qadiri H. M. 2011. Effect of refrigerated and frozen storage on the
survival of Campylobacter jejuni in cooked chicken meat breast. Journal of Food
Science, 76: 17–21
Elshaghabee F. M. F., Rokana N., Gulhane R. D., Sharma C., Panwar H. 2017. Bacillus as
potential probiotics: Status, concerns, and future perspectives. Frontiers in
Microbiology, 8: 1490, doi: 10.3389/fmicb.2017.01490: 15 str.
Errington J. 2003. Regulation of endospore formation in Bacillus subtilis. Nature Reviews
Microbiology, 1: 117–126
Facciolà A., Riso R., Avventuroso E., Visalli G., Delia S. A., Laganà P. 2017.
Campylobacter: From microbiology to prevention. Journal of Preventive Medicine
and Hygiene, 58: E79–E92
FAO/WHO. 2006. Probiotics in food: Health and nutritional properties and guidelines for
evaluation. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations: 50 str.
Freilich S., Zarecki R., Eilam O., Segal E. S., Henry C. S., Kupiec M., Gophna U., Sharan
R., Ruppin E. 2011. Competitive and cooperative metabolic interactions in bacterial
communities. Nature Communications, 2: 589, doi: 10.1038/ncomms1597: 7 str.
Gaggìa F., Mattarelli P., Biavati B. 2010. Probiotics and prebiotics in animal feeding for
safe food production. International Journal of Food Microbiology, 141: 15–28
Ghareeb K., Awad W. A., Mohnl M., Porta R., Biarnes M., Bohm J., Schatzmayr G. 2012.
Evaluating the efficacy of an avian-specific probiotic to reduce the colonization of
Campylobacter jejuni in broiler chickens. Poultry Science, 91: 1825–1832
González M., Mikkelä A., Tuominen P., Ranta J., Hakkinen M., Hänninen M.-L., Llarena
A.-K. 2016. Campylobacter spp. in the food chain and in the environment. Helsinki,
Finnish Food Safety Authority Evira: 72 str.
Grilc E., Markič M., B., Muhić I., Trkov M. 2017. Črevesne nalezljive bolezni in zoonoze.
V: Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2016. Sočan M.,
Klavs I., Frelih T., Grilc E., Vitek G., M., Učakar V. (ur.). Ljubljana, Nacionalni
inštitut za javno zdravje: 52-79
Guyard-Nicodème M., Keita A., Quesne S., Amelot M., Poezevara T., Le Berre B.,
Sánchez J., Vesseur P., Martín Á., Medel P., Chemaly M. 2016. Efficacy of feed
additives against Campylobacter in live broilers during the entire rearing period.
Poultry Science, 95: 298–305

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

50

Hall-Stoodley L., Costerton J. W., Stoodley P. 2004. Bacterial biofilms: Fom the natural
environment to infectious diseases. Nature Reviews Microbiology, 2: 95–108
Hammami R., Fernandez B., Lacroix C., Fliss I. 2013. Anti-infective properties of
bacteriocins: an update. Cellular and Molecular Life Sciences, 70: 2947–2967
Hong H. A., Huang J. M., Khaneja R., Hiep L. V., Urdaci M. C., Cutting S. M. 2008. The
safety of Bacillus subtilis and Bacillus indicus as food probiotics. Journal of Applied
Microbiology, 105: 510–520
Jackson D. N., Davis B., Tirado S. M., Duggal M., van Frankenhuyzen J. K., Deaville D.,
Wijesinghe M. A. K., Tessaro M., Trevors J. T. 2009. Survival mechanisms and
culturability of Campylobacter jejuni under stress conditions. Antonie van
Leeuwenhoek, 96: 377–394
Jafari M., Mortazavian A. M., Hosseini H. 2017a. Effect of household cooking methods on
the viability of Bacillus probiotics supplemented in cooked sausage. Nutrition and
Food Sciences Research, 4: 47–56
Jafari M., Mortazavian A. M., Hosseini H., Safaei F., Mousavi Khaneghah A., Sant’Ana A.
S. 2017b. Probiotic Bacillus: Fate during sausage processing and storage and
influence of different culturing conditions on recovery of their spores. Food Research
International, 95: 46–51
Jakubowski W., Bartosz G. 1997. Estimation of oxidative stress in Saccharomyces
cerevisae with fluorescent probes. International Journal of Biochemistry & Cell
Biology, 29: 1297–1301
Kaakoush N. O., Castaño-Rodríguez N., Mitchell H. M., Man S. M. 2015. Global
epidemiology of Campylobacter infection. Clinical Microbiology Reviews, 28: 687–
720
Kechagia M., Basoulis D., Konstantopoulou S., Dimitriadi D., Gyftopoulou K.,
Skarmoutsou N., Fakiri E. M. 2013. Health benefits of probiotics: A review.
International Scholarly Research Notices: Nutrition, 2013: ID481651, doi:
10.5402/2013/481651: 7 str.
Khochamit N., Siripornadulsil S., Sukon P., Siripornadulsil W. 2015. Antibacterial activity
and genotypic–phenotypic characteristics of bacteriocin-producing Bacillus subtilis
KKU213: Potential as a probiotic strain. Microbiological Research, 170: 36–50
Kim J. C., Oh E., Kim J., Jeon B. 2015. Regulation of oxidative stress resistance in
Campylobacter jejuni, a microaerophilic foodborne pathogen. Frontiers in
Microbiology, 6: 751, doi: 10.3389/fmicb.2015.00751: 12 str.

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

51

Kingston A. W., Subramanian C., Rock C. O., Helmann J. D. 2011. A σW-dependent
stress response in Bacillus subtilis that reduces membrane fluidity. Molecular
Microbiology, 81: 69–79
Korhonen L. K., Martikainen P. J. 1991. Comparison of the survival of Campylobacter
jejuni and Campylobacter coli in culturable form in surface water. Canadian Journal
of Microbiology, 37: 530–533
Lefevre M., Racedo S. M., Denayrolles M., Ripert G., Desfougères T., Lobach A. R.,
Simon R., Pélerin F., Jüsten P., Urdaci M. C. 2017. Safety assessment of Bacillus
subtilis CU1 for use as a probiotic in humans. Regulatory Toxicology and
Pharmacology, 83: 54–65
Logan N. A. 2012. Bacillus and relatives in foodborne illness. Journal of Applied
Microbiology, 112: 417–429
Lu X., Samuelson D. R., Rasco B. A., Konkel M. E. 2012. Antimicrobial effect of diallyl
sulphide on Campylobacter jejuni biofilms. Journal of Antimicrobial Chemotherapy,
67: 1915–26
Markowiak P., Śliżewska K. 2017. Effects of probiotics, prebiotics, and synbiotics on
human health. Nutrients, 9: 1021, doi: 10.3390/nu9091021: 30 str.
Marshall B. M., Levy S. B. 2011. Food Animals and antimicrobials: Impacts on human
health. Clinical Microbiology Reviews, 24: 718–733
Melin P. 2008. Experimental setups and considerations to study microbial interactions. V:
Methods in molecular biology. Thompson J. D., Schaeffer-Reiss C., Ueffin M. (ur.).
Clifton New Jersey, Humana Press: 17–26
Melo R. T., Mendonça E. P., Monteiro G. P., Siqueira M. C., Pereira C. B., Peres P. A. B.
M., Fernandez H., Rossi D. A. 2017. Intrinsic and extrinsic aspects on
Campylobacter jejuni biofilms. Frontiers in Microbiology, 8: 1332, doi:
10.3389/fmicb.2017.01332: 15 str.
Mempin R., Tran H., Chen C., Gong H., Kim Ho K., Lu S. 2013. Release of extracellular
ATP by bacteria during growth. BMC Microbiology, 13: 301, doi: 10.1186/14712180-13-301: 13 str.
Mendz G. L., Ball G. E., Meek D. J. 1997. Pyruvate metabolism in Campylobacter spp.
Biochimica et Biophysica Acta, 1334: 291–302
Mihaljević R. R., Šikić M., Klančnik A., Brumini G., Možina S. S., Abram M. 2007.
Environmental stress factors affecting survival and virulence of Campylobacter
jejuni. Microbial Pathogenesis, 43: 120–125

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

52

Moore T., Globa L., Barbaree J., Vodyanoy V., Sorokulova I. 2013. Antagonistic activity
of Bacillus bacteria against food-borne pathogens. Journal of Probiotics & Health, 1:
110, doi: doi:10.4172/2329-8901.1000110: 6 str.
Nath S., Chowdhury S., Dora K. C. 2015. Application of Bacillus spp. as a biopreservative
for food preservation. International Journal of Engineering Research and
Applications, 5, 4: 85–95
Nauta M., Hill A., Rosenquist H., Brynestad S., Fetsch A., van der Logt P., Fazil A.,
Christensen B., Katsma E., Borck B., Havelaar A. 2009. A comparison of risk
assessments on Campylobacter in broiler meat. International Journal of Food
Microbiology, 129: 107–123
Parte A. C. 2014. LPSN-list of prokaryotic names with standing in nomenclature. Nucleic
Acids Research, 42: 613–616
Pielsticker C., Glünder G., Rautenschlein S. 2012. Colonization properties of
Campylobacter jejuni in chickens. European Journal of Microbiology and
Immunology, 2: 61–65
Piggot P. J. 2009. Bacillus subtilis. V: Encyclopedia of microbiology. 3rd ed. Schaechter,
M. (ur.). San Diego, Elsevier Inc: 45–56
Poormontaseri M., Hosseinzadeh S., Shekarforoush S. S., Kalantari T. 2017. The effects of
probiotic Bacillus subtilis on the cytotoxicity of Clostridium perfringens type a in
Caco-2 cell culture. BMC Microbiology, 17: 150, doi: 10.1186/s12866-017-1051-1:
8 str.
Probst Y. 2009. Nutrient composition of chicken meat. Barton, Rural Industries Research
and Development Corporation: 83 str.
https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/08-210.pdf (7. mar.
2018)
Promega Co. 2017. BacTiter-GloTM microbial cell viability assay instructions for use of
products. Madison, Promega Corporation: 18 str.
https://www.promega.com/-/media/files/resources/protocols/technicalbulletins/101/bactiter-glo-microbial-cell-viability-assay-protocol.pdf?la=en (28. jan.
2018)
Ravi L., Baskar R., Sarveswari S., Krishnan K. 2017. Co-culturing of marine and terrestrial
actinomycetes to obtain novel secondary metabolites. Annals of Pharmacology and
Pharmaceutics, 2, 7: 1041, [2 str.]
https://pdfs.semanticscholar.org/a584/8ebebc462d2e2c358c33359c4e5c85cff9e1.pdf
Reuter M., Mallett A., Pearson B. M., van Vliet A. H. M. 2010. Biofilm formation by
Campylobacter jejuni is increased under aerobic conditions. Applied and
Environmental Microbiology, 76: 2122–2128

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

53

Reyes-Herrera I., Donoghue D. J. 2012. Chemical contamination of poultry meat and eggs.
V: Chemical contaminants and residues in food. Schrenk D. (ur.). Oxford, Woodhead
Publishing: 469–497
Roberts T., Wilson J., Guthrie A., Cookson K., Vancraeynest D., Schaeffer J., Moody R.,
Clark S. 2015. New issues and science in broiler chicken intestinal health: Emerging
technology and alternative interventions. Journal of Applied Poultry Research, 24:
257–266
Rollins D. M., Colwell R. R. 1986. Viable but nonculturable stage of Campylobacter jejuni
and its role in survival in the natural aquatic environment. Applied and
Environmental Microbiology, 52: 531–538
Rowan N. J. 2004. Viable but non-culturable forms of food and waterborne bacteria: Quo
vadis? Trends in Food Science & Technology, 15: 462–467
Samanya M., Yamauchi K. 2002. Histological alterations of intestinal villi in chickens fed
dried Bacillus subtilis var. natto. Comparative Biochemistry and Physiology Part A:
Molecular & Integrative Physiology, 133: 95–104
Sansinenea E., Ortiz A. 2011. Secondary metabolites of soil Bacillus spp. Biotechnology
Letters, 33: 1523–1538
Schoeni J. L., Wong A. C. 1994. Inhibition of Campylobacter jejuni colonization in chicks
by defined competitive exclusion bacteria. Applied and Environmental
Microbiology, 60: 1191–1197
Shank E. A. 2013. Using coculture to detect chemically mediated interspecies interactions.
Journal of Visualized Experiments, 80:e50863, doi: 10.3791/50863: 12 str.
Sieuwerts S., de Bok F. A. M., Hugenholtz J., van Hylckama Vlieg J. E. T. 2008.
Unraveling microbial interactions in food fermentations: from classical to genomics
approaches. Applied and Environmental Microbiology, 74: 4997–5007
Skarp C. P. A., Hänninen M.-L., Rautelin H. I. K. 2016. Campylobacteriosis: The role of
poultry meat. Clinical Microbiology and Infection, 22: 103–109
Skirrow M. B. 2003. Campylobacter. V: Encyclopedia of food sciences and nutrition. Vol
2. 2nd ed. Caballero B., Trugo L., Finglas P. M. (ur.). Amsterdam, Academic Press:
779–795
Sorokulova I. B. 2013. Modern status and perspectives of Bacillus bacteria as probiotics.
Journal of Probiotics & Health, 1, 4: e106, doi: 10.4172/2329-8901.1000e106: 5 str.
Sorokulova I. B., Kirik D. L., Pinchuk I. V. 1997. Probiotics against Campylobacter
pathogens. Journal of Travel Medicine, 4: 167–170

Logar E. Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis na piščančjih filejih.
Mag. delo (Du2). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

54

Spickler A. R., Leedom Larson K. 2013. Campylobacteriosis. Iowa, Center for Food
Security and Public Health: 8 str.
http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/campylobacteriosis.pdf (1. apr. 2018)
Stein T. 2005. Bacillus subtilis antibiotics: structures, syntheses and specific functions.
Molecular Microbiology, 56: 845–857
Štefanič P., Kraigher B., Lyons N. A., Kolter R., Mandič-Mulec I. 2015. Kin
discrimination between sympatric Bacillus subtilis isolates. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America, 112: 14042–14047
Štefanič P., Mandič-Mulec I. 2009. Social interactions and distribution of Bacillus subtilis
pherotypes at microscale. Journal of Bacteriology, 191: 1756–1764
Teh A. H. T., Lee S. M., Dykes G. A. 2014. Does Campylobacter jejuni form biofilms in
food-related environments? Applied and Environmental Microbiology, 80: 5154–
5160
Teo A. Y.-L., Tan H.-M. 2005. Inhibition of Clostridium perfringens by a novel strain of
Bacillus subtilis isolated from the gastrointestinal tracts of healthy chickens. Applied
and Environmental Microbiology, 71: 4185–4190
Tisserand P. 2015. Use of probiotics in meat. WO 2015/048899 A1: 22 str.

ZAHVALA
V prvi vrsti bi se zahvalila mentorici doc. dr. Anji Klančnik za hiter pregled, za vse
nasvete in voljo pri pregledovanju magistrskega dela.

Zahvaljujem se tudi Katarini Šimunović za trud, vodenje in pomoč pri izvedbi
eksperimentalnega dela ter nasvete pri pisanju teoretičnega dela.

Hvala tudi recenzentki prof. dr. Lei Demšar za hiter in strokoven pregled.

Hvala kolegom s faksa za nepozabne trenutke tekom študija. Blaž, Eva, Nik, Sandra,
Monika, Andreja, Gregor2, bilo je mega!

PRILOGE
PRILOGA A: Neznačilne kolonije na piščančjem mesu (povečava 1000x).

