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Wprowadzenie. 

W Związku Radzieckim, w rejonie Kaukazu, w Republice Armenii od dawna stosuje się jako 

pożywienie, mleko fermentowane wytwarzane z mleka koziego, owczego i krowiego. W ostatnich 

latach, wraz z rozwojem produkcji przemysłowej przetworów mlecznych, pojawiały się problemy 

z poprawą jakości dywersyfikacji produktów, wzrosło zapotrzebowanie na mikrobiologię przemysłową. 

Aby odpowiedzieć na te wyzwania, Akademia Nauk Republiki Armenii prowadzi badania nad rozwojem 

bakterii kwasu mlekowego, które wytwarzają obfite ilości witamin i użytecznych substancji 

przeciwbakteryjnych w produktach mlecznych w celu uzyskania nowych form bakterii kwasu 

mlekowego o wartości przemysłowej, które są szeroko stosowane w przetwórstwie mleczarskim 

i badaniach nad bakterią Narine. W Związku Radzieckim mleko fermentowane na bazie bakterii Narine 

było używane jako: 1) odżywka, zwłaszcza dla niemowląt, dla dzieci w okresie wzrostu lub jako składniki 

odżywcze dla dorosłych, 2) substytut mleka matki dla niemowląt, 3) substancja lecznicza 

i profilaktyczna dla substancji odżywczej stosowanej w alimenoterapii zwanej dietoterapią, w leczeniu 

chorób przewodu pokarmowego i innych (czerwonka, dur brzuszny, salmonella, przemiana bakteryjna, 

zakażenie gronkowcami itp.).  
Aby zbadać wpływ bakterii Narine na organizmy żywe, przeanalizowaliśmy siłę indukowania 

IFN in vivo i jej wpływ na zdolność wytwarzania interferonu. 

Materiały i metody. 

1. Mleko fermentowane Narine 

Lactobacillus acidophilus Er 317/402 Narine wyizolowany i zidentyfikowany w Instytucie 

Mikrobiologii Akademii Nauk ZSRR, został zaszczepiony w sterylnym 10% odtłuszczonym mleku 

w proszku i hodowany w 37 °C, przez 12 godzin, następnie otrzymane sfermentowane mleko 

wysokociśnieniowe (500 kg/cm2) homogenizowano i zastosowano liofilizowany proszek. 

Narine to bakterie Gram-ujemne, 2-20 x 0,8-0,9 μm Bacillus, homofermentacyjne, 

fakultatywne beztlenowce, nie odtleniają azotynów, nie tworzą indolu i skatolu, nie rozpuszczają 

żelatyny. Fermentują laktozę, glukozę, sacharozę, fruktozę, mannozę, lewulozę, galaktozę, maltozę, 

rafinozę, skrobię, dekstrynę, sorbitol, mannitol i dulcyt oraz wykazują właściwości niefermentujące 

inozytol. 

2. Metoda pomiaru mocy indukującej IFN in vitro 

Krew żylną zdrowych ludzi pobrano z heparyną i dwukrotnie rozcieńczono w pożywce Eagle's 

MFM. Bakterie Narine dodano do końcowego stężenia 0,02 do 2 000 μg/ml, które hodowano w 37 °C 

przez 48 godzin, po odwirowaniu zebrano supernatant hodowli i zmierzono miano IFN. Dla niektórych 



próbek krwi, limfocyty oddzielono Metodą odśrodkową według ciężaru właściwego Ficoll-Paque 

i po pływającej regulacji, 5-procentowa płodowa surowica bydlęca, w pożywce Eagle's MFM zwiększa 

objętość i wynosi 1 x 106/ml, dodano bakterie Narine po hodowli w 37 °C przez 48 godzin i zmierzono 

miano IFN supernatantu. 

3. Metoda pomiaru zdolności produkcyjnej α-IFN 

2 ml heparyny (5 j./ml) - pobraną krew żylną, przelano do wysterylizowanego szpica, a jako 

induktor zastosowano α-IFN HVJ (10 000 HA/ml), końcowe stężenie wyniosło 500 HA/ml po dodaniu 

100 μl. Za pomocą miksera hodowano w 37° C, przez 20 godzin, następnie odwirowano przy 3 000 

obr/min przez 10 minut, a supernatant zebrano i zastosowano jako próbkę IFN. Do pomiaru miana 

α-IFN zastosowano komórki FL i VSV, przeprowadzono mikrotest z 50% supresją CPE, a miano obliczono 

metodą Natural Red Dye-Up-Take. Miano α-IFN jest oparte na międzynarodowym standardzie MRC 

69/19 α-IFN i wszystko zostało wyrażone w międzynarodowych jednostkach (IU). 

4. Metoda pomiaru zdolności produkcyjnej γ- IFN 

Krew żylną z próbką krwi heparynową rozcieńczono 4 razy w pożywce RPMI 1640 i przelano 

do sterylnego szpica. Jako induktor γ-IFN dodano Con. A, więc końcowe stężenie osiągnęło 10 μg/ml, 

a komórki pozostawiono w 37 ℃ przez 20 godzin. Po wyhodowaniu odwirowano przy 3 000 obr/min 

przez 10 minut, a supernatant zebrano i zastosowano jako próbkę IFN. Aby zmierzyć miano γ-IFN, 

przeprowadzono mikrotest z 50% supresją CPE przy użyciu komórek WISH i VSV, a miano obliczono 

metodą wychwytu barwnika czerwieni obojętnej. Miano γ-IFN oparto na międzynarodowym 

standardzie Gg23- 901-530 γ-IFN i wszystko zostało wyrażone w jednostkach międzynarodowych (IU). 

5. Metoda pomiaru aktywności NK 

Aktywność NK mierzono metodą LDH. 1) Limfocyty oddzielono od heparyny, krew obwodową 

dodano przez odwirowanie ciężaru właściwego Ficoll-Paque i ustawiono na 2,5 × 106 komórek/ml. 

Używając komórek K562 jako komórek docelowych, 100 μl zawiesiny doprowadzono do 1 x 105 

komórek/ml, a następnie rozprowadzono na 96 płaskodennych mikropłytkach i dodano 100 µl 

zawiesiny limfocytów (stosunek E/T = 25:2). Po inkubacji w CO2, w temperaturze 37 °C, przez 4 godziny, 

zebrano 100 μl supernatantu i zmierzono aktywność zawartej w nim LDH za pomocą testu 

Dehydrogenaza Mleczanowa CII-Test Wako (metoda substratu mleczanowego/diaforazy) do pomiaru 

dehydrogenazy mleczanowej. Absorbancję mierzono za pomocą Titertek Multiskan MC, a aktywność 

NK obliczano z następującego wzoru. 

% Cytotoksyczności ＝ Exp - Espon + Tspon） × 100 
                                                   Tmax - Tspon 

 

Exp: Aktywność LDH w grupie eksperymentalnej; 

Espon: Spontaniczna aktywność LDH wycieku komórek efektorowych; 

Tspon: Spontaniczna aktywność LDH wycieku komórek docelowych; 

Tmax: aktywność LDH komórek docelowych zniszczonych ultradźwiękami; 

 

 



Wyniki. 

1. Indukcja interferonu in vitro przez Narine. 

Testy indukcji IFN przeprowadzono in vitro, przy użyciu oddzielonych limfocytów, krwi 

obwodowej lub metodą wirowania według ciężaru właściwego Ficoll-Paque, w celu zbadania, 

czy bakterie Narine mogą indukować IFN. W wyniku dodania bakterii Narine w różnych stężeniach 

do posiewu krwi lub hodowli limfocytów i pomiaru miana IFN w supernatancie po hodowli przez 

48 godzin, jak pokazano w Tabeli 1, w posiewie krwi z dodatkiem bakterii Narine 200 μg/ml lub więcej, 

wykryto około 200 IU/ml IFN o wartości około 200 IU/ml. W hodowli limfocytów IFN był indukowany 

w stężeniu 2 μg/ml lub wyższym, ale 200 μg/ml było optymalnym stężeniem, natomiast przy wysokim 

stężeniu 2 000 μg/ml, IFN nie był indukowany. 

2. Wahania zdolności produkcyjnej IFN po spożyciu sfermentowanego mleka Narine. 

20g sfermentowanego mleka Narine spożywano codziennie po obiedzie przez 2 tygodnie 

i badano zmiany zdolności produkcyjnej IFN w typie α i γ, przed i po. Jeśli chodzi o zdolność 

wytwarzania α-IFN, jak pokazano na rys. 1, jeden dzień po spożyciu wykazano przejściowy wzrost 

u 2 z 3 pacjentów, u pozostałych prawie żadnych zmian. Jak pokazano na rys. 2, wzrost po spożyciu 

nastąpił we wszystkich przypadkach, a zwiększona zdolność utrzymywała się w okresie spożycia. 

W rezultacie rozpoznano zwiększający się efekt zdolności wytwarzania γ-IFN przez spożycie 

sfermentowanego mleka Narine. 

 

Tabela 1. Wytwarzanie interferonu przez bakterię Narine 

Stężenie 
(Μg/ml) 

Miano IFN 

（IU/ml) 

 

 Krew Limfocyty 

2,000 184 <10 

200 242 343 

20 <10 306 

2 <10 136 

0.2 <10 <10 

0.02 <10 <10 
 

 

 

 



Rys.1 Wahania zdolności produkcyjnej α-IFN po spożyciu sfermentowanego mleka Narine.                                    

Rys.2 Wahania zdolności produkcyjnej γ-IFN po spożyciu sfermentowanego mleka Narine 

3. Wahania aktywności NK po spożyciu sfermentowanego mleka Narine 

W wyniku badania zmian aktywności NK po spożyciu sfermentowanego mleka Narine, 

jak pokazano na rys. 3, po 1 dniu spożywania aktywność NK była prawie taka sama jak przed spożyciem, 

ale już po 1 tygodniu spożywania we wszystkich przypadkach zaobserwowano wzmocnienie 

aktywności NK.  

 
 Rys.3 Wahania aktywności NK po spożyciu sfermentowanego mleka Narine 

Indywidualne różnice zaobserwowano przy wysokim poziomie wzmocnienia, w niektórych 

przypadkach maksimum wystąpiło po 1 tygodniu, w innych natomiast dopiero po 2 tygodniach. 



Po zakończeniu spożywania zaobserwowano spadek aktywności NK, który powrócił prawie 

do aktywności sprzed spożycia. 

Rozważania. 

Wytwarzanie IFN obserwowano przez dodanie bakterii Narine bezpośrednio do krwi lub kultur 

limfocytów, wykazując, że same bakterie Narine działają jako induktory IFN. W ten sposób przez długi 

czas bakterie indukowały IFN u myszy, a ostatnio zaobserwowano również taki efekt u ludzi. Jednak 

wiele bakterii wykazujących zdolność do indukowania IFN to bakterie chorobotwórcze, a niewiele jest 

doniesień, że bakterie kwasu mlekowego, takie jak Narine, indukują IFN. Przeprowadziliśmy podobny 

eksperyment z użyciem kilku gatunków bakterii kwasu mlekowego innych niż Narine, i tam również 

potwierdziliśmy zdolność do indukowania IFN. Aktywność IFN w surowicy była również mierzona 

po spożyciu sfermentowanego mleka Narine, ale wszystkie były mniejsze niż 5 jednostek i poniżej 

granicy wykrywalności. Ogólnie rzecz biorąc, wiele induktorów IFN in vitro jest również induktorami 

IFN in vivo, jednak wyniki są inne w przypadku fermentowanego mleka Narine. Wiele czynników 

ma na to wpływ, ale najważniejsze to: (1) liczba żywotnych komórek różni się między bakteriami Narine 

a sfermentowanym mlekiem Narine, (2) białka i lipidy inne niż związki grzybów mają głęboki wpływ, 

(3) spożycie i wpływ enzymów trawiennych oraz wchłanianie składników jest różne, (4) IFN jest 

indukowany nawet in vivo, ale ze względu na problem granicy wykrywalności można go wykryć dopiero 

przy użyciu bardziej czułej metody. Jeśli chodzi o wpływ na potencjał produkcyjny IFN, zdolność 

produkcyjna α-IFN wykazała tylko tymczasowy wzrost, ale zdolność do produkcji γ-IFN została znacznie 

zwiększona. Jeśli chodzi o zwiększenie produktywności IFN, podawano BCG i maczugowca myszom 

w związku z doniesieniami o wpływie na wzrost produkcji IFN. Bakterie Narine również mogą 

wykazywać aktywność immunostymulującą, taką jak BCG i maczugowiec. Może to być jeden z 

dowodów na to, że również w tym eksperymencie zaobserwowano nasilenie aktywności NK, należącej 

do nieswoistego układu odpornościowego. Biorąc pod uwagę fakt, że w Związku Radzieckim, 

sfermentowane mleko Narine jest używane nie tylko jako pokarm odżywczy, ale także jako lek na różne 

infekcje, ma ono wpływ na zwiększenie zdolności produkcyjnej IFN i aktywności NK, co zostało 

udowodnione w powyższym badaniu, choć jednocześnie istnieją jeszcze inne niezbadane właściwości. 

Wniosek. 

Ochotnicy przeprowadzili eksperyment ze spożyciem na temat zdolności indukowania IFN 

przez bakterię Narine i sfermentowane mleko Narine. Otrzymano następujące wyniki: 

1) Bakterie Narine wykazywały zdolność indukowania IFN in vitro i wytwarzały IFN o wartości 

100 IU/ml lub więcej w stężeniu 200 μg/ml lub wyższym w hodowli krwi i 2 μg/ml lub więcej w hodowli 

limfocytów. 

2) Spożycie sfermentowanego mleka Narine wykazało tylko przejściowy wzrost zdolności 

do produkcji α-IFN, natomiast zdolność do produkcji γ-IFN została znacznie zwiększona w okresie 

spożywania. Wyjaśniono, że ma to wpływ na zwiększenie zdolności produkcyjnej IFN. 

3) Po spożyciu sfermentowanego mleka Narine, aktywność NK uległa zwiększeniu, choć były 

różnice indywidualne – niektórzy maksymalną wartość osiągnęli po 1 tygodniu spożywania, a niektórzy 

po 2 tygodniach. 
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