
181

K O R C Z  E V E L I N 1

Tejsavbaktériumok által termelt exopoliszachari-
dok koleszterincsökkentő hatásának vizsgálata  

az egészségmegőrzés szempontjából

1. BEVEZETÉS

A tejsavbaktériumok jelentős része termel ún. extracelluláris poliszacharidokat, 
más néven exopoliszacharidokat (EPS).2 A savanyú tejtermékek állományának 
kialakításában alapvetően fontos e polimerek jelenléte, így a termékgyártás során 
elkerülhető hozzáadott adalékanyagok felhasználása, mely a termelésoptimalizá-
láson túl vásárlói igények kielégítését is jelenti. Napjainkban ugyanis egyre na-
gyobb fogyasztói igény mutatkozik a hozzáadott adalékanyagot nem tartalmazó, 
illetve zsírcsökkentett élelmiszerek iránt. EPS-termelő starterkultúrák használa-
tával anélkül alakítható ki kívánatos termékállomány – akár zsírszegény termék 
esetében is –, hogy a receptúra kiegészítése válna szükségessé.3

A tejsavbaktériumok által termelt exopoliszacharidok élelmiszeripari hasz-
nosságának megállapításán túl, egészségre gyakorolt hatásuk felmérése is aktuális 
kutatási terület. Vizsgálatok eredményei alapján ezek az exopoliszacharidok – me-
lyekre prebiotikumként is tekinthetünk –, az őket termelő probiotikus baktéri-
umoktól függetlenül is képesek lehetnek pozitív változást generálni a fogyasztó 
szervezetében.4 Kutatások arra mutatnak rá, hogy az exopoliszacharidokat tartal-
mazó termékek rendszeres fogyasztása antioxidáns és immunmoduláló hatású,5 
védő faktor gyomor- és bélrendszeri fekélyekkel szemben,6 továbbá segít a nap-

[1] SZE Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Dokto-
ri Iskola, PhD-hallgató. Témavezetők: Prof. Dr. Varga László, SZE Mezőgazdaság- és Élelmi-
szer-tudományi Kar, Élelmiszer-tudományi Tanszék, egyetemi tanár; Dr. Kerényi Zoltán, Ma-
gyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., tudományos főmunkatárs.
[2] De Vuyst, Luc – Degeest, Bart: Heteropolysaccharides from lactic acid bacteria, in FEMS 
Microbiology Reviews, 1999/23. no., 153–177. o.
[3] Freitas, Filomena – Alves, Vitor D. – Reis, Maria A. M.: Advances in bacterial exo-
polysaccharides: from production to biotechnological applications, in Trends in Biotechnology, 
2011/29. no., 388–398. o.
[4] Ryan, Paul MacDaragh – Ross, Paul R. – Fitzgerald, Gerald F. – Caplice, Noel M. – 
Stanton, Catherine: Sugar-coated: exopolysaccharide producing lactic acid bacteria for food 
and human health applications, in Food & Function, 2015/6. no., 679–693. o.
[5] Wang, Kun – Li, Wei – Rui, Xin – Chen, Xiaohong – Jiang, Mei – Dong, Mingsheng: 
Characterization of a novel exopolysaccharide with antitumor activity from Lactobacillus plan-
tarum 70810, in International Journal of Biological Macromolecules, 2014/63. no., 133–139. o.
[6] Rodríguez, Cecilia – Medici, Marta – Rodríguez, Alexander V. – Mozzi, Fernanda 
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jaink vezető halálokának számító kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának 
visszaszorításában is a vér koleszterinszintjének csökkentésén keresztül.7 A szív- 
és érrendszeri betegségek kialakulásának fő oka ugyanis a lipidprofilban fellépő 
kóros eltérés; a szívbetegségek rizikója háromszoros a hiperkoleszterinémiások 
körében a normál vérzsírprofilú egyénekhez képest.8 Ugyanakkor a koleszte-
rinszintnek már 1%-os csökkentése is 2–3%-kal redukálja a szívkoszorúér-be-
tegségek rizikóját.9

Kutatásom célja tejsavbaktériumok által termelt extracelluláris polimerek ko-
leszterincsökkentő hatásának megismerésén, valamint a szakirodalomban pub-
likált mérési módszerek adaptálásán keresztül a vizsgált tejsavbaktérium törzsek 
termelte EPS koleszterincsökkentő hatásának jellemzése in vitro körülmények 
között. Laboratóriumi vizsgálataim a tanulmány leadásának időpontjában még 
tartanak, így jelen beszámoló tárgya a tejsavbaktériumok által termelt EPS 
és azok prebiotikus jellemzőinek bemutatása, a lehetséges koleszterinszint-
csökkentő képesség jellemzése. Az említetteken túl bemutatom a szakirodalom 
alapján adaptált és a mérések során használt EPS-tartalom és koleszterinszint 
mennyiségi meghatározásának módszerét.

2. TEJSAVBAKTÉRIUMOK ÁLTAL TERMELT EXOPOLISZACHARIDOK

Az exopoliszacharidok olyan, nagy molekulatömegű cukorpolimerek, melyeket 
a tejsavbaktérium (Lactococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Pediococcus, Weissel-
la és Streptococcus spp.) az extracelluláris térbe választ ki.10 A poliszacharidokat 
alkotó monomerek lehetnek egy típusúak (például glükóz vagy fruktóz), ez eset-
ben homopoliszacharidokról beszélünk, vagy különbözőek, azaz heteropolisza-
charidok, mely esetben jellemzően 3–8 különböző egység alkotta oligoszachari-
dok követik egymást.11

Az EPS gazdasejtre gyakorolt fiziológiai szerepe nem teljesen tisztázott.  
A termelő mikroorganizmus többnyire ezeket a polimereket nem használja fel 

– Font de Valdez, Graciela: Prevention of chronic gastritis by fermented milks made with 
exopolysaccharide-producing Streptococcus thermophilus strains, in Journal of Dairy Science, 
2009/92. no., 2423–2434. o.
[7] Ryan – Ross – Fitzgerald – Caplice – Stanton: i. m.
[8] American Heart Association: Heart disease and stroke statistics – 2017 update, in Circu-
lation, 2017/135. no., 146–603. o.
[9] Manson, JoAnn E. – Tosteson, Heather – Ridker, Paul M. – Satterfield, Suzanna – 
Hebert, Patricia – O’Connor, Gerard T. – Buring, Julie E. – Hennekens, Charles H.: The 
primary prevention of myocardial infarction, in New England Journal of Medicine, 1992/326. 
no., 1406–1416. o.
[10] Behare, Pradip V. – Singh, Rameshwar – Kumar, Manoj – Prajapati Jashbhai B. 
– Singh, Rudrapratap P.: Exopolysaccharides of lactic acid bacteria: A review, in Journal 
of Food Science and Technology, 2009/46. no., 1–11. o.
[11] Baruah, Rwivoo – Das, Deeplina – Goyal, Arun: Heteropolysaccharides from lactic 
acid bacteria: current trends and applications, in Journal of Probiotics & Health, 2016/4. no., 
141. o., doi: 10.4172/2329-8901.1000141.
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energiaforrásként, ellenben a mikrobiális sejtek integritásának védelmében fon-
tos szerepet játszanak; óvják a sejtet többek között a dehidrációtól, az ozmotikus 
stressztől vagy a patogén mikrobáktól. Az exopoliszacharidok részt vesznek a ter-
melő sejtek kolonizációjában, biofilm képzésében, valamint a sejtfelismerésben.12

A mikrobiális extracelluláris poliszacharidokat iparilag széles körben használ-
ják, különösen élelmiszerekben és kozmetikai termékekben, valamint a gyógyszer-
iparban. A tejsavbaktériumokkal erjesztett élelmiszerek – részben az EPS-tartal-
muk miatt – hosszabb ideig eltarthatóak és kellemes érzékszervi tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Az utóbbi évtizedekben a nagy mennyiségű EPS-t termelő tejipari 
startertörzsek váltak a kutatások célpontjává, hiszen emulgeáló, sűrítő, stabilizáló 
tulajdonságuk, szineréziscsökkentő hatásuk az élelmiszer-gyártásban gazdasági 
előnyöket jelent.13 Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy a tejsavbaktériumok 
által termelt exopoliszacharidok szerkezeti jellemzői törzsenként eltérhetnek, 
emiatt az általuk kifejtett élettani hatások is különbözőek lehetnek.

3. EXOPOLISZACHARIDOK PREBIOTIKUS TULAJDONSÁGA ÉS KO-
LESZTERINSZINT-CSÖKKENTŐ HATÁSA

Számos extracelluláris polimert, kiváltképpen a homopoliszacharidokat a prebio-
tikumokhoz hasonló felépítés, kémiai összetétel és kötéstípus jellemez. Különösen 
a leginkább tanulmányozott inulinnal és frukto-oligoszacharidokkal mutatnak 
hasonlóságot a mikrobiális exopoliszacharidok.14 Egyre több bizonyíték utal arra, 
hogy a mikrobiális exopoliszacharidok az analóg struktúrákon túl, potenciálisan 
hasonló táplálkozás-élettani hatást gyakorolhatnak a fogyasztó szervezetére.15

Élelmi rostoknak nevezzük a táplálék olyan összetevőit, melyek emésztetlenül 
jutnak a vastagbélbe, ahol azokat a bélflóra baktériumai fermentálják.16 Az élelmi 
rostok ezáltal befolyásolhatják a mikrobiális anyagcsere-aktivitást és módosíthat-
ják a mikrobiom összetételét. A prebiotikumok az élelmi rostok egyik alcsoport-
ját képezik; olyan, nem emészthető élelmiszer-összetevők, melyek kedvezően 
hatnak a gazdaszervezetre azáltal, hogy szelektíven stimulálják a vastagbélben a 

[12] Donot, Florentin – Fontana, Angélique – Baccou, Jean-Claude – Schorr-Galindo, 
Sabine: Microbial exopolysaccharides: main examples of synthesis, excretion, genetics and ex-
traction, in Carbohydrate Polymers, 2012/87. no., 951–962. o.
[13] Wu, Qinglong – Shah, Nagendra P.: Comparative mRNA-seq analysis reveals the impro-
ved EPS production machinery in Streptococcus thermophilus ASCC 1275 during optimized milk 
fermentation, in Frontiers in Microbiology, 2018/9. no., 445. o., doi: 10.3389/fmicb.2018.00445
[14] Slavin, Joanne: Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits, in Nutrients, 2013/5. 
no., 1417–1435. o.
[15] Lindström, Cecilia – Holst, Olle – Nilsson, Lars – Öste, Rickard – Andersson, 
Kristina E.: Effects of Pediococcus parvulus 2.6 and its exopolysaccharide on plasma cho-
lesterol levels and inflammatory markers in mice, in AMB Express, 2012/2. no., 66. o., doi: 
10.1186/2191-0855-2-66
[16] Holscher, Hannah D.: Dietary fiber and prebiotics and the gastrointestinal microbiota, in 
Gut Microbes, 2017/8. no., 172–184. o.
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baktériumok szaporodását és/vagy aktivitását, ezáltal a fogyasztó egészségét ked-
vezően befolyásolják.17 Ismert, hogy a prebiotikumok növelik a széklet tömegét, 
ezáltal lecsökkentik a tranzitidőt, így jótékony hatással bírnak a bél állapotára. 
Vizsgálatok eredményei alapján e tulajdonsággal az exopoliszacharidok is ren-
delkeznek.18 Nem meglepő tehát, hogy a prebiotikumok és az EPS közötti funk-
cionális párhuzam aktuálisan kutatások tárgyát képezi.

Számos randomizált, kettős vak, placebo kontrollált, crossover vizsgálatot 
végeztek többek között az inulin,19 a fruktán20 vagy más emészthetetlen, fermen-
tálható összetevő (oligodextrán vagy rezisztens keményítő)21 kapcsán, melyek 
eredményei alátámasztják azok szérum triglicerid- és koleszterinszint-csökkentő 
hatását. A prebiotikus jellemzőkkel bíró exopoliszacharidok szintén csökkenthe-
tik a vér koleszterinszintjét, ezáltal hozzájárulnak a kardiovaszkuláris megbete-
gedések kialakulásának megelőzéséhez.

London és munkatársai22 EPS-termelő Lactobacillus törzsek hatását 
vizsgálták koleszterinszint-csökkentő terápiákban. Eredményeik alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy a polimert termelő törzsek – szemben az exopo-
liszacharidot nem termelő törzsekkel, – pozitív hatással vannak a lipid-anyag-
cserére, csökkentik a szérum triglicerid- és koleszterinszintet a magas zsír- és 
koleszterintartalmú étellel táplált egerekben.

Ghoneim és munkatársainak23 eredményei alapján elmondható, hogy a Ba-
cillus subtilis sp. által termelt EPS segít a diszlipidémia korrekciójában és csök-
kenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát diabéteszes patkányokban.

[17] Gibson Glenn R. – Roberfroid Marcel B.: Dietary modulation of the human colonic 
microbiota: introducing the concept of prebiotics, in The Journal of Nutrition, 1995/125. no., 
1401–1412. o.
[18] Sanlibaba, Pinar – Çakmak, Gürcü Aybige: Exopolysaccharides production by lactic acid 
bacteria, in Applied Microbiology, 2016/2. no., 2. o., doi: 10.4172/2471-9315.1000115.
[19] Causey, Jennifer L. – Feirtag, Joellen M. – Gallaher, Daniel D. – Tungland, Bryan 
C. – Slavin, Joanne L.: Effects of dietary inulin on serum lipids, blood glucose and the gastroin-
testinal, in Nutrition Research, 2000/20. no., 191–201. o.
[20] Mortensen, Alicja – Poulsen, Morten – Frandsen, Henrik: Effect of a long-chained 
fructan Raftiline HP on blood lipids and spontaneous atherosclerosis in low density receptor 
knockout mice, in Nutrition Research, 2002/22. no., 473–480. o.
[21] Fernandez, Maria Luz – Roy, Suheeta – Vergara-Jimenez, Marcela: Resistant starch 
and cholestyramine have distinct effects on hepatic cholesterol metabolism in guinea pigs fed a 
hypercholesterolemic diet, in Nutrition Research, 2000/20. no., 837–849. o.
[22] London, Lis E. E. – Kumar, Arun H. S. – Wall, Rebecca – Casey, Pat G. – O’Sullivan, 
Orla – Shanahan, Fergus – Hill, Colin – Cotter, Paul D. – Fitzgerald, Gerald F. – Ross, 
R. Paul – Caplice, Noel M. – Stanton, Catherine: Exopolysaccharide-producing probiotic 
lactobacilli reduce serum cholesterol and modify enteric microbiota in ApoE-deficient mice, in 
Journal of Nutrition, 2014/144. no., 1956–1962. o.
[23] Ghoneim, Mona A. M. – Hassan, Amal I. – Mahmoud, Manal G. – Asker, Mohsen S.: 
Effect of polysaccharide from Bacillus subtilis sp. on cardiovascular diseases and atherogenic 
indices in diabetic rats, in BMC Complementary and Alternative Medicine, 2016/16. no., 112. o., 
doi: 10.1186/s12906-016-1093-1.
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Tok és Aslim24 kísérletükben öt Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
törzset vizsgáltak, melyek közül három nagy mennyiségű EPS-termelésre volt 
képes. Eredményeik alapján a jó EPS-termelő törzsek a vizsgált táptalajból több 
koleszterint távolítottak el, mint a nem-EPS termelő törzsek. 

4. KUTATÁS SORÁN VIZSGÁLT MIKROORGANIZMUSOK ÉS PREBIO-
TIKUMOK

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. tulajdonában lévő Streptococcus 
thermophilus T9 és Str. thermophilus DSM8713 előkultúráját elkészítem: a tör-
zseket M17 pH 6.8 táplevesben 18 órán keresztül 37°C-on aerob körülmények 
között inkubálom. A törzsek kiválasztására azok EPS-termelő képessége alapján 
esett a választásom: korábbi méréseim alapján a Str. thermophilus T9 jó EPS-ter-
melő törzs, míg a Str. thermophilus DSM8713 törzs kevés EPS termelésére képes. 
A két törzs közötti EPS mennyiségi különbségből következtethetünk a polimer 
koleszterinszint-csökkentő hatására, mindamellett kizárható, hogy a jelenség 
hátterében a probiotikus hatású baktérium jellemzői állnának. 

A vizsgálat során 10% (w/v) rekonstituált sovány tejporos (reconstituted skim 
milk – RSM, VWR International) tápoldatot készítek, 100 mg/L végkoncentrá-
cióban etanolban oldott koleszterint (VWR International) adok hozzá, majd 
1% (v/v) élőkultúrával beoltom vagy prebiotikus kontrollként 100 mg/L inulin-
nal (VWR International), 100 mg/L dextránnal (Sigma-Aldrich) egészítem ki.  
A tejsavbaktériumok által termelt EPS koleszterinszintre gyakorolt hatását tehát 
e két poliszacharidhoz hasonlítom, melyeket a releváns szakirodalom feldolgozá-
sa alapján választottam kísérletemhez.

Mintáim 24 órás, 37°C-on, aerob körülmények között történő inkubációját 
követően azokból EPS izolálása és mennyiségi meghatározása, valamint a kolesz-
terinszint kvantitív jellemzése történik.

5. EXOPOLISZACHARID IZOLÁLÁS ÉS MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁS

A tejsavbaktériumok által termelt EPS izolálására és mennyisége meghatározásá-
ra fejlesztett vizsgálati protokoll összeállítása doktoranduszi munkám része volt, 
az azt alkotó lépések mindegyikét irodalmi25 feldolgozás után vezettem be, és 
azok szükségességét vizsgálatokkal igazoltam.

[24] Tok, Esra – Aslim, Belma: Cholesterol removal by some lactic acid bacteria that can be 
used as probiotic, in Microbiology and Immunology, 2010/54. no., 257–264. o.
[25] Dubois, Michel – Gilles, K. A. – Hamilton, J. K. – Rebers, P. A. – Smith, Fred: Colo-
rimetric method for determination of sugars and related substances, in Analytical Chemistry, 
1956/28. no., 350–356. o., De Vuyst, Luc – Vanderveken, Frederik – Van de Ven, Sven – 
Degeest, Bart: Production by and isolation of exopolysaccharides from Streptococcus thermo-
philus grown in a milk medium and evidence for their growth-associated biosynthesis, in Journal 
of Applied Microbiology, 1998/84. no., 1059–1068. o.
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Az EPS izolálása a 10% (w/v) RSM mintákból a következő módon történik.  
A mintákat az inkubáció lejártakor 100°C-on 15 percig hőkezelem, majd a  
sejtek eltávolítása céljából centrifugálom (3234 g, 20 perc). A felülúszóhoz a vég-
koncentrációhoz számított 4% (v/v) triklórecetsavat (TCA) adok, majd a minta 
kétórás, 4°C-on történő tárolása után azt ismételten centrifugálom (3234 g, 15 
perc). Ezt követően a felülúszóhoz 3:1 (v/v) arányú abszolút etanolt adok, alapo-
san összekeverem és egy éjszakán át 4°C-on tárolom.

Az exopoliszacharidot tartalmazó pelletet centrifugálással (3234 g, 20 perc) 
elválasztom a felülúszótól, majd szobahőmérsékleten további 20 percen keresz-
tül szárítom. A pelletet desztillált vízbe beoldom, majd 4°C-on egy éjszakán át 
dializálom (SnakeSkin 10 kD cut-off, ThermoFisher Scientific) az első két órát 
követő vízcserével.

Az ily módon izolált minta EPS-tartalmának mennyiségi meghatározása fo-
tometriásan, fenol-kénsav módszerrel történik. Keverés és negyedórás tárolás után 
a mintákat 5 percig vízfürdőbe helyezem, majd UV-1601 UV-VIS spektrofotomé-
ter alkalmazásával abszorbanciát mérek (490 nm). Az EPS mennyiségét higított 
dextrán oldatokkal készített kalibrációs görbéből határozom meg, az eredményeket 
tehát ennek megfelelően dextrán-ekvivalensben (mg/L) adom meg.

6. KOLESZTERINTARTALOM KVANTATÍV VIZSGÁLATA

A korábban bemutatott kísérleti minták inkubáció utáni koleszterintartalmá-
nak meghatározását enzimatikus, kolorimetriás módszerrel végzem (Boehringer 
Mannheim/R-Biopharm enzimteszt) a gyártói utasítások alapján. A protokoll 
módosítása a mintaelőkészítés fázisában volt szükséges, ugyanis a kísérleti rend-
szer jellemzői miatt nincs szükség a zsírtartalom eltávolítására. 

Az inkubált mintákat 2:1 (v/v) arányban izopropanollal keverem, majd re-
dős kvalitatív szűrőpapíron átszűröm. A szűrlethez hozzáadom az előírás szerinti 
módon és mennyiségben az enzimatikus kit oldatait, majd a mintákat vízfürdő-
ben 40°C-on 60 percig inkubálom, és hagyom visszahűlni 20–25°C-ra.

Az inkubáció ideje alatt a minta koleszterintartalma reakcióba lép az enzim-
teszt oldataiban lévő vegyületekkel, és színreakció következik be. Az elszíneződés 
intenzitása arányos a koleszterintartalommal, amelyet 405 nm hullámhosszon 
mérek spektrofotométerrel.

A kezdeti mennyiségű koleszterinszinthez viszonyított csökkenést a különbö-
ző poliszacharidok esetében vizsgálom negatív kontroll (10% (w/v) RSM + 100 
mg/L koleszterin) mellett.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS, VÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS JÖVŐBELI TERVEK

Bizonyos prebiotikus poliszacharidokhoz hasonlóan, feltételezhetően a tejsav-
baktériumok által termelt egyes exopoliszacharidok is képesek a szérum triglice-
rid- és koleszterinszintjének csökkentésére, ezáltal fontos szerepet tölthetnek be 
a kardiovaszkuláris megbetegedések prevenciójában. 

Kutatásom során feldolgoztam a tejsavbaktériumok által termelt extracellu-
láris polimerek koleszterincsökkentő hatásának releváns publikációt. Laborató-
riumi munkámban in vitro körülmények között vizsgálom egy EPS-termelő és 
egy kevés EPS termelésére képes Str. thermophilus törzs, valamint az inulin és a 
dextrán koleszterincsökkentő képességét negatív kontroll mellett. A mintákban 
található poliszacharid-, illetve exopoliszacharid-mennyiségét, valamint a 
koleszterinszint-csökkenés mértékét az általam adaptált és fent bemutatott 
módszerek alapján határozom meg.

Kísérletes munkám a tanulmány leadásának időpontjában még tart. A szak-
irodalom áttanulmányozása alapján prekoncepcióm, hogy a Str. thermophilus T9 
által termelt EPS az inulinhoz és a dextránhoz hasonló mértékben csökkenti a 
tápoldatok koleszterinszintjét, míg a Str. thermophilus DSM8713 törzzsel beoltott 
kísérleti mintában a koleszterintartalom nem, vagy csak csekély mértékben vál-
tozik a kontroll mintához képest. A továbbiakban folytatni tervezem méréseimet, 
vizsgálatom eredményeit a szakmai záró beszámolón ismertetem. 
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