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ABSTRACT 

 

The aim of present study was to screen and identify the antimicrobial-

producing lactic acid bacteria (LAB), prepare the phytonutrient extract and then 

culture with such LAB, select the potent synbiotics and characterize the active 

substances contained in these synbiotics.  Among 584 LAB isolates, 3 isolates 

possessed the strong inhibitory activity against the tested pathogenic bacteria.  They, 

namely 87/6, 9/5 and 89/4, were identified to be Lactobacillus curvatus, L. paracasei 

subsp. paracasei and L. plantarum, respectively.  Seventy three synbiotics of each 

lactobacillus isolate cultured with the selected phytonutrient extracts were performed 

and determined for their antimicrobial activities against Vibrio parahaemolyticus.  
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Strong antimicrobial activities were shown in the cell-free supernatant harvested from 

the synbiotics of L. curvatus 87/6 with nashi pear, L. paracasei subsp. paracasei 9/5 

with purple table grapes, and L. plantarum 89/4 with sapodilla.  Their inhibition zones 

were demonstrated after tested by agar-cup diffusion.  The increases of lactobacillus 

growth in these synbiotic cultures were also exhibited.  The large productions of lactic 

acid and hydrogen peroxide could be found in the synbiotics of L. paracasei subsp. 

paracasei 9/5 cultured with purple table grapes.  In addition, high total protein 

concentrations could be detected in the cell-free supernatants of these synbiotics.  The 

highest protein yield was demonstrated from the protein extract of L. curvatus 87/6 

cultured with nashi pear.  After compared between the proteins extracted from the 

synbiotic and lactobacillus cultures, different protein patterns on SDS-PAGE gels 

were observed.  It may be suggested that some phytonutrient extracts possessed the 

prebiotic effect to increase the growth and antimicrobial activity of the potent bacteria 

in the synbiotic cultures.  The increase of the activity may be due to such different 

proteins which supposed to be the antimicrobial proteins or bacteriocins.  They should 

be carried out to purify, characterize and identify in the further proteomic study.    
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรอง และจําแนกชนิดของแลคติกแอซิดแบคทีเรียท่ี

ผลิตสารตานจุลชีพ  เตรียมสารอาหารจากพืช และเพาะเล้ียงรวมกับแลคติกแอซิดแบคทีเรียขางตน  

คัดเลือกซินไบโอติกท่ีดี  และศึกษาคุณลักษณะของสารออกฤทธ์ิท่ีอยูในซินไบโอติก   ในจํานวน

เช้ือแลคติกแอซิดแบคทีเรีย 584 ไอโซเลท พบวา 3 ไอโซเลทมีฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียกอโรคท่ีทดสอบ

ดีท่ีสุด  เช้ือเหลานี้ไดแก 87/6 9/5 และ 89/4  ซ่ึงจําแนกไดเปน Lactobacillus curvatus  L. paracasei 

subsp. paracasei และ L. plantarum ตามลําดับ  ซินไบโอติกจํานวน 73 ชนิดของเช้ือแตละ           
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ไอโซเลทเพาะเล้ียงรวมกับสารอาหารสกัดจากพืชท่ีคัดเลือกไดถูกเตรียมและทดสอบฤทธ์ิตาน      

จุลชีพตอ Vibrio parahaemolyticus  ผลการศึกษาพบวาฤทธ์ิตานจุลชีพท่ีดีพบไดในน้ําเล้ียงเช้ือ

ปราศจากเซลลจากซินไบโอติกของ L. curvatus 87/6 กับสาล่ีหิมะ  L. paracasei subsp. paracasei 

9/5 กับองุนมวง และ L. plantarum 89/4 กับละมุด  โดยแสดงขอบเขตของการยับยั้งท่ีกวางภายหลัง

การทดสอบดวยวิธีอะการ คัพ ดิฟฟวชัน  มีการเจริญของแลคโตบาซิลลัสท่ีเพิ่มข้ึนในการเพาะเล้ียง

แบบซินไบโอติก    การผลิตกรดแลคติก และไฮโดรเจนเปอรออกไซดมีปริมาณมากในซินไบโอติก 

ระหวาง L. paracasei subsp. paracasei 9/5 กับองุนมวง  นอกจากนั้นยังพบความเขมขนท่ีสูง

โปรตีนรวมในน้ําเล้ียงเช้ือปราศจากเซลลของซินไบโอติกเหลานี้  และผลิตภัณฑโปรตีนสุทธิสูงสุด

พบไดในสารสกัดโปรตีนของ L. curvatus 87/6 กับสาล่ีหิมะ หลังจากการเปรียบเทียบระหวางสาร

สกัดโปรตีนจากซินไบโอติก และจากการเพาะเล้ียงแลคโตบาซิลลัสพบวามีรูปแบบโปรตีนบนเจล 

SDS-PAGE  ท่ีแตกตางกัน   จากการศึกษาอาจกลาวไดสารอาหารสกัดจากพืชเหลานี้มีฤทธ์ิเปน    

ปรีไบโอติกในการเพิ่มการเจริญและเพ่ิมฤทธ์ิตานจุลชีพของแลคโตบาซิลลัสท่ีเพาะเล้ียงรวมแบบ

ซินไบโอติก  ฤทธ์ิตานจุลชีพท่ีเพิ่มข้ึนอาจเปนผลมาจากโปรตีนท่ีแตกตางกันดังกลาวซ่ึงอาจเปน

โปรตีนตานจุลชีพหรือแบคเทอริโอซิน  โปรตีนเหลานี้ควรนําไปทําใหบริสุทธ์ิ  ศึกษาคุณลักษณะ 

และวิเคราะหชนิดโปรตีนในระดับโปรติโอมิกตอไป 

 


