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A large number of different bacteria populations control diverse metabolic
processes through production and distribution of specific signal molecules,
which concentration in the environment depends on bacteria cell density and
rise when bacteria population expands. This strategy is known as quorum sensing (QS), and was first described in Gram-negative, marine bacterium Vibrio
fischeri. QS, a mechanism of gene expression regulation dependent on bacteria
cell density, is widely distributed in Gram-negative bacteria; and controls different physiological processes such as production of virulence factors, conjugal
plasmid transfer, antibiotic production, replication, swarming or luminescence.
QS functions via signal molecules: in Gram-negative bacteria, the signal molecules belong to the acyl-homoserine lactones (AHLs). It was found that many
bacteria possess the ability to interfere in QS (strategy known as quorum quenching- QQ) by enzymatic degradation of AHLs. Till now, two classes of enzymes
able to degrade AHLs have been described: AHL-lactonases and AHL-acylases.
AHL-lactonases hydrolyze the ester bond in the lactone ring of AHLs. AHL-acylases hydrolyze the amide bond between the acyl side chain and the lactone
ring in AHLs. Both reactions lead to the inhibition of signal transfer in QS as
degradation products cannot act as signal molecules. QS plays a major role in
pathogenesis and as such is deeply studied as a useful target for modern,
antimicrobial therapy in human medicine and veterinary, as well as in biocontrol
of plant diseases.
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1. Wstêp
Sygnalizator zagêszczenia (QS, ang. quorum sensing) jest mechanizmem regulacji
ekspresji genów zale¿nym od zagêszczenia komórek bakteryjnych w populacji. Mechanizm ten jest szeroko rozpowszechniony w œwiecie bakterii zarówno gramdodatnich jak i gramujemnych. Bierze udzia³ w tak ró¿nych procesach jak: replikacja
DNA bakteryjnego, bioluminescencja, produkcja enzymów i toksyn, produkcja antybiotyków, czy koniugacyjny transfer plazmidów (1). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e sygnalizator zagêszczenia bierze udzia³ w wielu innych, jeszcze nie opisanych procesach.
W mechanizmie sygnalizatora zagêszczenia, bêd¹cym form¹ chemicznej komunikacji pomiêdzy komórkami bakterii, istotn¹ rolê odgrywaj¹ cz¹steczki sygna³owe, których stê¿enie zale¿ne jest od zagêszczenia populacji bakterii. Cz¹steczki sygna³owe, zwane równie¿ autoinduktorami, przemieszczaj¹ siê do œrodowiska na drodze dyfuzji, albo s¹ aktywnie transportowane przez b³onê i œcianê komórkow¹ z cytoplazmy do œrodowiska zewnêtrznego. Wraz ze wzrostem liczby komórek bakterii
w danym œrodowisku dochodzi do akumulacji autoinduktora. Wówczas gdy poziom
cz¹steczek sygna³owych przekroczy wartoœæ progow¹ tzw. „wartoœæ kworum”, indukowana jest ekspresja genów i wywo³ywany jest efekt metaboliczny we wszystkich
komórkach bakterii danej populacji. Najlepiej poznanymi cz¹steczkami sygna³owymi mechanizmu QS s¹ laktony acylo-L-homoseryny (AHLs, ang. acyl homoserine lactones), wytwarzane przez bakterie gramujemne (1).
W wielu badaniach potwierdza siê, ¿e mechanizm QS bierze udzia³ w regulacji
syntezy szeregu czynników warunkuj¹cych patogenicznoœæ bakterii, takich jak np.
pektynazy, produkowane przez bakterie z rodzaju Pectobacterium (dawniej Erwinia)
czy ramnolipid, produkowany przez Pseudomonas aeruginosa (2-5). Ingerencja w mechanizm QS daje mo¿liwoœæ opracowywania nowych strategii zak³ócania syntezy
czynników patogenicznoœci, a tym samym zmniejszenia lub zahamowania infekcyjnoœci wielu patogenów. W ostatnich latach opisano enzymy, posiadaj¹ce zdolnoœæ degradacji AHL. Nale¿¹ one do dwóch klas: laktonaz AHL i acylaz AHL. Bia³ka te wystêpuj¹ zarówno u bakterii gramdodatnich (u licznych gatunków bakterii z rodzaju Bacillus),
jak i gramujemnych (Agrobacterium tumefaciens, Variovorax paradoxus) (6-9). Enzymy te
s¹ przedmiotem wielu badañ, gdy¿ stanowi¹ potencjalne narzêdzie przydatne w biokontroli patogenów roœlinnych, leczeniu chorób cz³owieka i w weterynarii.

2. Synteza i dystrybucja AHL w komórkach bakterii gramujemnych
Substratami w syntezie AHL s¹: S-adenozylometionina (SAM) i grupa acylowa
przenoszona przez bia³ko ACP (ang. acyl carrier protein) (10,11). Boczny ³añcuch cz¹steczki AHL (acylowy podstawnik) pochodzi z przemian kwasów t³uszczowych, natomiast pierœcieñ laktonu homoseryny jest dostarczany przez S-adenozylometioninê
(12,13). SAM przy³¹cza siê do centrum aktywnego enzymu syntazy AHL. Grupa acylo-
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Rys. 1. Schemat syntezy AHL.

wa zostaje przeniesiona z bia³ka acylo-ACP na kompleks enzym-SAM, gdzie tworzy
wi¹zanie amidowe z grup¹ aminow¹ SAM (11,14). W kolejnym etapie utworzone zostaje wi¹zanie estrowe w cz¹steczce homoseryny, w wyniku czego powstaje lakton
acylo-L-homoseryny. Produktem ubocznym reakcji syntezy AHL jest 5’-metylo-tioadenozyna (MTA) (rys. 1). D³ugoœæ acylowego ³añcucha bocznego cz¹steczki AHL jest zale¿na od rodzaju i d³ugoœci grupy acylowej przenoszonej przez acylo-ACP w reakcji
syntezy AHL (15). Dotychczas wyizolowano i opisano 14 rodzajów AHL, ró¿ni¹cych
siê d³ugoœci¹ acylowego ³añcucha bocznego i obecnoœci¹ podstawników (16-18).
W przeprowadzonych badaniach wykazuje siê, ¿e cz¹steczki AHL, zawieraj¹ce
krótkie ³añcuchy boczne, mog¹ swobodnie dyfundowaæ przez b³onê i œcianê komórkow¹ z cytoplazmy komórek do zewnêtrznego œrodowiska na zasadzie dyfuzji prostej (19). AHL o d³ugich acylowych ³añcuchach bocznych (d³u¿szych ni¿ osiem atomów wêgla) s¹ transportowane do œrodowiska zewnêtrznego przez specyficzne systemy transportu (np. pompê MexAB-OprM u P. aeruginosa) z wykorzystaniem energii
pochodz¹cej z hydrolizy ATP (20).

3. Laktonazy AHL
Laktonazy AHL s¹ enzymami, które hydrolizuj¹ pierœcieñ laktonu homoseryny
(rys. 2), nie naruszaj¹c przy tym wi¹zania pomiêdzy laktonem a podstawnikiem
bocznym. Rozk³ad pierœcienia laktonu powoduje nawet 1000-krotny spadek aktywnoœci cz¹steczki sygna³owej w mechanizmie QS (7,21).
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Rys. 2. Enzymatyczna hydroliza AHL przeprowadzana przez laktonazy AHL.

Do chwili obecnej wyizolowano, z ró¿nych gatunków bakterii, szereg enzymów
o charakterze laktonaz (21-25). Stwierdzono, ¿e zarówno bakterie gramdodatnie
(np. z rodzaju Bacillus) jak i gramujemne, takie jak A. tumefaciens wytwarzaj¹ laktonazy AHL (6,26). Geny, koduj¹ce laktonazy wystêpuj¹ przede wszystkim na chromosomie bakteryjnym (6), ale mog¹ tak¿e wystêpowaæ na plazmidach, jak opisano
w przypadku A. tumefaciens (26). W wyniku analizy sekwencji aminokwasowych enzymów, pochodz¹cych z ró¿nych gatunków bakterii gramdodatnich i gramujemnych
wykazano, ¿e wzajemne podobieñstwo tych sekwencji jest ró¿ne i siêga od 31,3 do
91,2% (6,7,21).

3.1. Produkt genu aiiA Bacillus sp. i jego homologi u innych bakterii rodzaju Bacillus
Po raz pierwszy enzym hydrolizuj¹cy AHL zosta³ wyizolowany z komórek glebowej bakterii z rodzaju Bacillus sp. (6). Enzym ten, produkt genu aiiA, zdolny do
rozk³adu pierœcienia laktonu homoseryny, scharakteryzowano jako laktonazê AHL
(enzym AiiA). Oczyszczone bia³ko AiiA inaktywuje 3-oxo-C6-HSL, 3-oxo-C8-HSL
i 3-oxo-C10-HSL (6). Bia³ko to zbudowane jest z 250 aminokwasów, a jego przewidywana masa cz¹steczkowa wynosi oko³o 28 kDa. Przypuszcza siê, ¿e laktonaza AiiA,
jest enzymem cytoplazmatycznym, gdy¿ nie znaleziono hydrofobowego peptydu sygna³owego, kieruj¹cego enzym do b³ony komórkowej (6).
Laktonaza AiiA wykazuje ma³e podobieñstwo do innych znanych enzymów
(mniejsze ni¿ 28%), jednak¿e zawiera dwa motywy aminokwasowe spotykane doœæ
powszechnie (6). Pierwszy, 104HLHFDHAG111 jest charakterystyczny dla glikozylazy
II, arylosulfataz i metalo-b-laktamaz. Drugi, 165HTPGHTPGH173 jest motywem wi¹zania jonu Zn2+, wystêpuj¹cym w tych enzymach. Obie sekwencje aminokwasowe s¹
niezbêdne do przeprowadzania reakcji hydrolizy laktonu homoseryny przez laktonazê AiiA. Jednoczeœnie w innych przeprowadzonych badaniach wykazano, ¿e aktywnoœæ laktonazy AiiA nie jest zale¿na od obecnoœci jonów Zn2+ i innych metali
(25), dlatego Wang i in. (2004) zasugerowali, by laktonazy AHL wydzieliæ jako
zupe³nie now¹ rodzinê enzymów. Wczeœniej proponowa³ to równie¿ Dong i in.
(2002). Produkt genu aiiA oraz jego homologów, posiadaj¹ charakterystyczny motyw 104HxHxDH109, dlatego Wang i in. (2004) zaproponowali, aby motyw
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scharakteryzowaæ jako now¹ klasê motywów katalitycznych, specyficznych tylko dla laktonaz AHL.
Wykorzystuj¹c metody molekularne takie jak: analiza sekwencji nukleotydowej
genu aiiA, hybrydyzacja Southern’a i klonowanie sekwencji genu aiiA do wektorów
plazmidowych, stwierdzono wystêpowanie sekwencji DNA homologicznych do sekwencji genu aiiA u innych gatunków bakterii rodzaju Bacillus: B. anthracis, B. cereus,
B. mycoides, B. thuringiensis (27). Wiele izolatów nale¿¹cych do tych gatunków by³o
w stanie degradowaæ AHL. Tylko dwa gatunki: B. fusiformis i B. sphaericus nie wykaza³y aktywnoœci laktonazy AHL. Poniewa¿ badane szczepy B. thuringiensis nie posiada³y plazmidów, a w uzyskanych wynikach wskazywano, ¿e geny koduj¹ce laktonazy
z tych gatunków zlokalizowane s¹ na chromosomie bakteryjnym (27).
Klonowanie i porównanie sekwencji aminokwasowych w cz¹steczkach izolowanych laktonaz z ró¿nych gatunków bakterii pozwoli³o na okreœlenie podobieñstwa
tych enzymów (27). Dziesiêæ genów aiiA: pochodz¹cych z 8 szczepów B. thuringiensis,
jednego szczepu Bacillus sp. i jednego szczepu Bacillus sp. COT1 wykazywa³o wysokie podobieñstwo sekwencji nukleotydowej, a podobieñstwo sekwencji aminokwasowych wynosi³o od 90,4 do 94,0%. Podobna sekwencja aminokwasowa i obecnoœæ
charakterystycznych motywów u wszystkich badanych enzymów pozwoli³o na zaklasyfikowanie ich do laktonaz AHL (27). Na podstawie przeprowadzonych badañ ustalono, ¿e powinowactwo laktonazy AHL do laktonów homoseryny, pozbawionych
acylowego podstawnika bocznego i niecyklicznych estrów (które nie posiadaj¹ struktury laktonu) jest niewielkie (obecnoœæ acylowego podstawnika bocznego i pierœcienia laktonu jest niezbêdne do aktywnoœci tego enzymu). Laktonaza AiiA wykazuje
wysok¹ zdolnoœæ do hydrolizy AHL, bez wzglêdu na d³ugoœæ acylowego ³añcucha
bocznego i obecnoœæ podstawników przy C3 laktonu homoseryny (25). Enzym ten
jest wra¿liwy na zmiany pH, a obni¿enie pH do wartoœci 5,0 i ni¿szych powoduje
drastyczny spadek aktywnoœci. Laktonaza AHL jest stabilna w temperaturze ni¿szej
ni¿ 37°C, ale jej labilnoœæ roœnie wraz ze wzrostem temperatury powy¿ej 37°C, co
w efekcie prowadzi do inaktywacji enzymu (25).
Na podstawie sekwencji nukleotydowej genu aiiA okreœlono sekwencje homologiczne do sekwencji genu aiiA w komórkach ró¿nych podgatunków B. thuringiensis.
Porównanie tych sekwencji z sekwencjami genu aiiA z Bacillus sp. pozwoli³o na ustalenie wysokiego podobieñstwo, siêgaj¹cego od 89 do 95% sekwencji nukleotydowych i od 90 do 96% sekwencji aminokwasowych (24). Podgatunki B. thuringiensis
wykazywa³y zró¿nicowan¹ zdolnoœæ do degradowania AHL – od bardzo s³abej obserwowanej u. B. thuringiensis subsp. morrisoni, B. thuringiensis subsp. alestii, do porównywalnej z Bacillus sp. w przypadku B. thuringiensis subsp. subtoxicus oraz
B. thuringiensis subsp. kyushuensis (24).
Bia³ko wytwarzane przez B. thuringiensis jest powszechnie wykorzystywane jako
œrodek ochronny upraw roœlinnych. Jest to d-endotoksyna, bia³ko krystaliczne, silnie
toksyczne dla owadów, a nieszkodliwe dla cz³owieka (28-30). Obecnoœæ funkcjonalnego homologu genu aiiA z Bacillus sp. u gatunku B. thuringiensis, stwarza szansê lep-
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szego wykorzystania tej bakterii w biokontroli nie tylko szkodników, ale tak¿e
w zwalczaniu bakteryjnych patogenów roœlin.

3.2. Produkt genu ahlD Arthrobacter sp.
Kolejnym rodzajem bakterii, z którego komórek wyizolowano enzym o aktywnoœci laktonazy AHL, jest Arthrobacter sp. (9). Bakterie te s¹ w stanie degradowaæ
3-oxo-C6-HSL oraz inne AHL (nie posiadaj¹ce podstawników w acylowym ³añcuchu
bocznym: C4-HSL, C6-HSL, C10-HSL) (9). Stwierdzono, ¿e Arthrobacter sp. wykorzystuje AHL jako Ÿród³o wêgla i azotu. Enzym, degraduj¹cy AHL – laktonaza AhlD, podobnie jak laktonaza AiiA, jest bia³kiem cytoplazmatycznym, gdy¿ nie zaobserwowano aktywnoœci enzymatycznej poza komórk¹ bakterii (9).
Laktonaza AHL z Arthrobacter sp. jest enzymem zbudowanym z 273 aminokwasów, o masie cz¹steczkowej oko³o 31 kDa (9). Sekwencje aminokwasowe tego enzymu, opisywane przez Dong i in. (2000) oraz Carlier i in. (2003), wykazuj¹ niewielkie
podobieñstwo do sekwencji aminokwasowych innych znanych laktonaz AHL. Podobieñstwo nie przekracza 25% w przypadku AiiA z Bacillus sp. (6) oraz 26% w przypadku B. thuringiensis subsp. kyushuensis (9). Pomimo tak ma³ego podobieñstwa sekwencji aminokwasów, AhlD zawiera charakterystyczny motyw 106HxDH109~H169 (6,25,
27). Wykorzystuj¹c sekwencje aminokwasowe zgromadzone w komputerowych bazach danych znaleziono szeœæ homologów AhlD u ró¿nych gatunków bakterii (9), we
wszystkich przypadkach sekwencje aminokwasowe zawieraj¹ motyw 106HxDH109~H169.
Dwie najbardziej podobne do omawianej, wystêpuj¹ u Bacillus stearothermophilus
(27%) oraz Klebsiella pneumoniae (od 20 do 23%) (9). Stwierdzono, ¿e zarówno K. pneumoniae
jak i B. stearothermophilus wykazywa³y zdolnoœæ do degradacji AHL w warunkach
in vitro.

3.3. Produkt genu attM Agrobacterium tumefaciens
W komórkach A. tumefaciens zidentyfikowano gen attM, koduj¹cy homolog laktonazy AiiA z Bacillus sp. (23). Ekspresja genu attM jest zale¿na od fazy wzrostu bakterii i znajduje siê pod kontrol¹ inhibitora transkrypcyjnego, produktu genu attJ. Ekspresja genu attJ regulowana jest przez niepoznane czynniki komórkowe i œrodowiskowe (23). Iloœæ produktu genu attM – laktonazy AHL wzrasta w fazie stacjonarnej, a jej aktywnoœæ w komórkach bakterii hamuje koniugacyjny transfer plazmidu
Ti.
Produkt genu attM zbudowany jest z 264 aminokwasów, jego masa cz¹steczkowa wynosi oko³o 29 kDa (23). Porównanie sekwencji nukleotydowej attM i aiiA pozwoli³o na stwierdzenie podobieñstwa siêgaj¹cego 24,8%, a w przypadku sekwencji
aminokwasowej 31,3%. Podobnie jak u innych laktonaz AHL wystêpuje tu motyw
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(23). Gen attM zlokalizowany jest na katabolicznym plazmidzie
pAt – jest to pierwszy udokumentowany przypadek umiejscowienia genu koduj¹cego laktonazê poza chromosomem bakteryjnym (26).

3.4. Rola laktonazy AttM w koniugacyjnym transferze plazmidu Ti
u Agrobacterium tumefaciens
A. tumefaciens jest gramujemnym patogenem roœlin dwuliœciennych, który powoduje wytworzenie guzowatych (tumorowych) naroœli w miejscu infekcji. Naroœla powstaj¹ jako efekt przeniesienia fragmentu T-DNA plazmidu Ti do komórek roœlin
z komórek bakterii, jego integracji z genomem roœlinnym i ekspresji genów znajduj¹cych siê w tym fragmencie w tkance roœlinnej (31). Transfer T-DNA do genomu
komórek roœlinnych jest procesem z³o¿onym i wieloetapowym, zachodzi w wyniku
wzajemnych interakcji bakteria – roœlina (32). Tylko komórki A. tumefaciens posiadaj¹ce plazmid Ti s¹ zdolne do infekowania roœlin.
Koniugacyjny transfer plazmidu Ti miêdzy komórkami A. tumefaciens zasiedlaj¹cymi guz, jest zale¿ny od mechanizmu QS. Proces ten regulowany jest przez
cz¹steczki sygna³owe 3-oxo-C8-HSL wytwarzane przez komórki A. tumefaciens oraz
uwarunkowany obecnoœci¹ opin (cukrowych pochodnych argininy) wytwarzanych
przez zainfekowane komórki roœlinne (33-35).
Transfer plazmidu Ti rozpoczyna siê w fazie zastoju (lag-faza), najwiêksz¹ intensywnoœæ uzyskuje w fazie wzrostu logarytmicznego (log-faza) i koñczy siê w fazie
stacjonarnej (23). Natomiast stê¿enie autoinduktora (3-oxo-C8-HSL) osi¹ga najwy¿sz¹ wartoœæ w fazie wzrostu logarytmicznego, póŸniej dramatycznie spada w fazie
stacjonarnej i fazie zamierania populacji bakterii. Sugeruje to, ¿e komórki bakterii
mog¹ przerwaæ transfer plazmidu Ti poprzez zahamowanie syntezy nowych cz¹steczek sygna³owych, albo poprzez rozk³ad ju¿ istniej¹cych (23).
Synteza AttM jest hamowana przez bia³ko represorowe AttJ, do czasu, w którym
komórki A. tumefaciens wchodz¹ w fazê wzrostu stacjonarnego. Nastêpuje wówczas
odblokowanie genu attM i synteza laktonazy AHL, która hydrolizuje cz¹steczki sygna³owe. Hydroliza AHL powoduje spadek ich stê¿enia w cytoplazmie komórek bakterii i w najbli¿szym œrodowisku, co z kolei sprawia, ¿e koniugacyjny transfer plazmidu Ti zostaje zahamowany (rys. 3). Jednak biologiczna rola laktonazy AttM w komórkach A. tumefaciens jest wci¹¿ dyskusyjna (26).
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Rys. 3. Zale¿noœæ koniugacyjnego transferu plazmidu Ti w komórkach A. tumefaciens od mechanizmu
QS. Wysokie stê¿enie 3-oxo-C8-HSL w œrodowisku jest niezbêdne dla koniugacyjnego transferu plazmidu. Stê¿enie tego induktora mo¿e byæ regulowane poprzez rozk³ad cz¹steczek sygna³owych (dzia³anie
laktonazy AHL – AttM). Ekspresja genu attM znajduje siê pod kontrol¹ represora AttJ (produktu genu
attJ) i niepoznanych czynników œrodowiskowych. W wyniku tej regulacji koniugacyjny transfer plazmidu
Ti zachodzi tylko w fazie wzrostu logarytmicznego populacji A. tumefaciens.

3.5. Homologi genu attM w komórkach Agrobacterium tumefaciens
W genomie szczepu A. tumefaciens C85 znaleziono dwie sekwencje nukleotydowe homologiczne do sekwencji nukleotydowej genu attM. Produkty tych genów nazwano AiiB i AiiC. Funkcja biologiczna tych bia³ek nie zosta³a dotychczas okreœlona,
jednak podobieñstwo z sekwencjami nukleotydowymi attM, mo¿e sugerowaæ, ¿e
posiadaj¹ one aktywnoœæ laktonaz AHL (26). Geny koduj¹ce obie „hipotetyczne” laktonazy umiejscowione s¹ na plazmidach. Gen aiiC znajduje siê na plazmidzie pAt
(podobnie jak gen attM). Natomiast gen aiiB jest umiejscowiony na plazmidzie Ti
(26), który zawiera m.in. gen syntazy AHL traI i geny niezbêdne w procesie infekcji
roœlin. Po wprowadzeniu genu aiiB do komórek Pectobacterium carotovora, produkt
tego genu wykazywa³ aktywnoœæ laktonazy AHL i powodowa³ znacz¹ce zmniejszenie wirulencji tych bakterii. Produkt genu aiiC nie zosta³ dok³adnie zbadany. Produkt genu aiiC wykazuje brak albo s³ab¹ zdolnoœæ do degradacji AHL po wprowadzeniu do genomu innych bakterii (26).

56

PRACE PRZEGL¥DOWE

Enzymatyczna degradacja laktonów acylo-L-homoseryny i jej potencjalne wykorzystanie w biokontroli

Rys. 4. Enzymatyczna hydroliza AHL przeprowadzana przez acylazy AHL.

4. Acylazy AHL
Acylazy AHL s¹ enzymami, które hydrolizuj¹ wi¹zanie amidowe pomiêdzy laktonem L-homoseryny a acylowym podstawnikiem bocznym w cz¹steczce AHL. Struktura chemiczna laktonu homoseryny pozostaje zachowana (rys. 4) (36). Do chwili
obecnej z komórek bakterii gramujemnych (P. aeruginosa, Ralstonia solanacearum,
V. paradoxus) wyizolowano kilka enzymów o aktywnoœci acylaz AHL (8,36,37). Sekwencje genów koduj¹cych acylazy s¹ s³abo poznane.

4.1. Acylaza AHL z Variovorax paradoxus
Pierwszym organizmem, u którego wykryto aktywnoœæ acylazy AHL by³a bakteria
glebowa V. paradoxus (36). Bakteria ta wykorzystuje produkty degradacji AHL jako
Ÿród³a wêgla, azotu i energii (36). W wyniku dzia³ania acylazy AHL powstaje lakton
homoseryny i kwas t³uszczowy o d³ugoœci acylowego podstawnika bocznego cz¹steczki AHL (23). Zaobserwowano, ¿e tylko acylowy podstawnik boczny jest wykorzystywany jako Ÿród³o energii, natomiast lakton homoseryny nie jest bezpoœrednio
metabolizowany. Leadbetter i Greenberg (2000) zaproponowali hipotetyczn¹ drogê
degradacji AHL, w której kwas t³uszczowy ulega b-oksydacji, a lakton homoseryny
zostaje roz³o¿ony do kwasu 2-keto-butanowego, który nastêpnie zostaje przekszta³cony
do kwasu propionowego z wydzieleniem dwutlenku wêgla. Koñcowe produkty tych
reakcji mog³yby byæ wykorzystywane w metabolizmie bakterii.

4.2. Produkt genu aiiD Ralstonia eutropha
Innym gatunkiem bakterii, u którego stwierdzono aktywnoœæ acylazy AHL jest
R. eutropha (8). Wyizolowano z komórek tej bakterii enzym, produkt genu aiiD, odpowiedzialny za degradacjê AHL. Gen aiiD koduje bia³ko o d³ugoœci oko³o 794 aminokwasów i przewidywanej masie cz¹steczkowej oko³o 86 kDa (8). W wyniku po-
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równania sekwencji aminokwasowej bia³ka AiiD, z sekwencjami innych znanych enzymów wykazano, ¿e acylaza AiiD jest najbardziej podobna do acylazy aceuleacyny A
z gramdodatniej bakterii Actinoplanes utahensis (40% podobieñstwa). Wystêpuje tak¿e, siêgaj¹ce oko³o 22-24%, podobieñstwo pomiêdzy AiiD i acylazami penicyliny i cefalosporyny. Natomiast zgodnoœæ sekwencji nukleotydowych pomiêdzy aiiD a genami koduj¹cymi enzymy o nieznanej funkcji, wyizolowanych z bakterii Ralstonia
metallidurans i R. solancearum jest wy¿sze i siêga odpowiednio oko³o 69 i 83%. Mo¿e
to sugerowaæ, ¿e bakterie te równie¿ posiadaj¹ enzymy degraduj¹ce AHL (8).
Enzym AiiD degraduje AHL o d³ugich acylowych ³añcuchach bocznych:
3-oxo-C8-HSL, 3-oxo-C10-HSL, 3-oxo-C12-HSL, ale wykazuje tak¿e aktywnoœæ w przypadku AHL o krótszych ³añcuchach (np. 3-oxo-C6-HSL) (8). Produktami degradacji s¹:
lakton homoseryny i kwas t³uszczowy, d³ugoœci takiej samej jak ³añcuch boczny AHL.
Acylaza AiiD, podobnie jak inne, znane acylazy, wykazuje wysok¹ specyficznoœæ
substratow¹, to znaczy, degraduje wy³¹cznie AHL. Nie posiada zdolnoœci do hydrolizy innych zwi¹zków zawieraj¹cych wi¹zanie amidowe (8).

4.3. Produkt genu pvdQ Pseudomonas aeruginosa
Huang i in. (2003) wyizolowali i scharakteryzowali homologa acylazy AiiD (podobieñstwo na poziomie sekwencji aminokwasowej wynosi od 38 do 40%), produkt
genu pvdQ z bakterii P. aeruginosa. Enzym ten posiada aktywnoœæ acylazy AHL, rozk³ada wi¹zanie amidowe w C14-HSL, C12-HSL, C10-HSL i C8-HSL. Nie wykazuje natomiast aktywnoœci w przypadku AHL o krótkich acylowych ³añcuchach bocznych
(krótszych ni¿ osiem atomów wêgla), dlatego nie rozk³ada: 3-oxo-C6-HSL i C6-HSL.
Jest to istotna ró¿nica w porównaniu z acylaz¹ AiiD, która ma zdolnoœæ do hydrolizy
AHL, niezale¿nie od d³ugoœci ³añcucha acylowego (8). Kwas t³uszczowy powstaj¹cy
po degradacji AHL jest wykorzystywany jako Ÿród³o energii. Zastanawia fakt, ¿e lakton homoseryny i powstaj¹ca homoseryna, nie s¹ bezpoœrednio wykorzystywane
jako Ÿród³o azotu i energii. Lakton homoseryny, powstaj¹cy po od³¹czeniu od cz¹steczki AHL acylowego ³añcucha bocznego, ulega dalszym procesom degradacji (37).
Lakton homoseryny i homoseryna, s¹ toksyczne dla P. aeruginosa, dlatego ich degradacja przez bakterie ma istotne znaczenie w detoksykacji. W procesie degradacji
lakton homoseryny ulega hydrolizie, a powstaj¹ca w efekcie tej reakcji homoseryna
jest enzymatycznie degradowana do dwutlenku wêgla, amoniaku i wody.

5. Rola enzymów degraduj¹cych AHL w biokontroli patogenów roœlinnych
Patogeny roœlinne takie jak Pectobacterium carotovorum (syn. Erwinia carotovora),
Pectobacterium chrysanthemi (syn. Erwinia chrysanthemi) czy A. tumefaciens s¹ istotnym
zagro¿eniem upraw rolniczych i ogrodniczych na ca³ym œwiecie. Wywo³uj¹ choroby
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u wielu gatunków roœlin istotnych gospodarczo. A. tumefaciens jest czynnikiem
wywo³uj¹cym powstawanie naroœli guzowtych na roœlinach dwuliœciennych. Patogenicznoœæ bakterii z rodzaju Pectobacterium jest zale¿na m.in. od produkcji wielu
czynników takich jak enzymy pektynolityczne, degraduj¹ce œciany komórkowe roœlin. U wielu gatunków bakteryjnych patogenów roœlinnych (w tym u P. carotovorum,
P. chrysanthemi i A. tumefaciens) synteza czynników niezbêdnych w procesie patogenezy znajduje siê pod kontrol¹ mechanizmu QS i zachodzi tylko wtedy gdy liczebnoœæ populacji bakterii jest wystarczaj¹ca do zainfekowania roœliny i rozwoju procesu chorobowego (38).
Wprowadzenie genów koduj¹cych laktonazy AHL i acylazy AHL do genomu roœlin
i ich ekspresja w tkankach roœlinnych mog³oby staæ siê now¹ form¹ ochrony roœlin,
uzupe³niaj¹c¹ lub konkurencyjn¹ dla obecnie stosowanych metod chemicznych.
Dong i in. (2001) wprowadzili za pomoc¹ transformacji z wykorzystaniem
A. tumefaciens gen aiiA z Bacillus sp. do komórek tytoniu i ziemniaka. W ten sposób
uzyskano 38 linii transgenicznych tytoniu i 35 transgenicznych linii ziemniaka. Ekstrakty z ró¿nych organów roœlin transgenicznych (liœcie tytoniu i bulwy ziemniaka)
wykazywa³y aktywnoœæ degradacyjn¹ 3-oxo-C6-HSL in vitro. Transgeniczne linie tytoniu i ziemniaka o wysokiej ekspresji i aktywnoœci bia³ka AiiA (od 3 do 6 pmol h-1 mg-1)
wykazywa³y znaczn¹ odpornoœæ na infekcjê wywo³an¹ przez P. carotovorum (zmniejszenie maceracji tkanki o oko³o 95% w stosunku do roœlin kontrolnych), co sugeruje,
¿e wystêpuje zale¿noœæ pomiêdzy aktywnoœci¹ laktonazy AiiA a odpornoœci¹ roœlin
na zaka¿enia powodowane przez P. carotovorum (21).
Stwierdzono tak¿e, ¿e odpornoœæ transgenicznych roœlin tytoniu (z ekspresj¹
genu aiiA) jest uwarunkowana wielkoœci¹ populacji patogena infekuj¹cego roœlinê.
Inokulum 6 × 102 jtk (jtk – jednostki tworz¹ce kolonie)/miejsce inokulacji nie powodowa³o wystêpowania zmian chorobowych w czasie 20 godzin po inokulacji,
a 6 × 104 jtk/miejsce inokulacji powodowa³o s³absz¹ maceracjê tkanki roœlin transgenicznych w porównaniu do roœlin kontrolnych nawet po d³ugim czasie inkubacji
(20 godzin) (21). Zahamowanie mechanizmu QS, reguluj¹cego w komórkach P. carotovorum
produkcjê enzymów pektynolitycznych, degraduj¹cych œciany komórkowe roœlin,
powodowa³o wolniejszy rozwój symptomów chorobowych i umo¿liwi³o aktywacjê
roœlinnych mechanizmów obronnych, zanim populacja patogena osi¹gnê³a wielkoœæ
umo¿liwiaj¹c¹ skuteczn¹ infekcjê (21,39).
Do tej pory nie ma informacji o wprowadzeniu genu koduj¹cego acylazê AHL do
genomu roœlin.

6. Rola enzymów degraduj¹cych AHL w hamowaniu rozwoju infekcji
P. aeruginosa jest oportunistycznym patogenem cz³owieka, wywo³uj¹cym ró¿nego rodzaju infekcje, zw³aszcza u ludzi z obni¿on¹ odpornoœci¹, np. chorych na mukowiscydozê, AIDS, czy po przeprowadzonych przeszczepach. Bakterie te wytwa-
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rzaj¹ szereg czynników u³atwiaj¹cych zasiedlanie komórek gospodarza takich jak,
proteazy czy hemolityczne biosurfaktanty (ramnolipid), a tak¿e produkuj¹ toksyny
bezpoœrednio uszkadzaj¹ce te komórki. Synteza czynników wirulencji zachodzi
w okreœlonych fazach wzrostu (póŸna faza logarytmiczna i wczesna faza stacjonarna) i znajduje siê pod kontrol¹ mechanizmu QS (40). P. aeruginosa wykazuje wysok¹
opornoœæ na wiêkszoœæ stosowanych antybiotyków. W tkankach gospodarza tworzy
rozleg³e i zró¿nicowane biofilmy. Oba te czynniki znacz¹co utrudniaj¹ lub uniemo¿liwiaj¹ skuteczn¹ terapiê.
P. aeruginosa produkuje i wydziela dwie cz¹steczki sygna³owe: 3-oxo-C12-HSL
i C4-HSL, które reguluj¹ syntezê czynników wirulencji, a tak¿e kontroluj¹ powstawanie biofilmu. W mechanizmie QS u P. aeruginosa uczestnicz¹ dwa hierarchiczne systemy: pierwszy zale¿ny od stê¿enia 3-oxo-C12-HSL i drugi, podrzêdny, zale¿ny od
stê¿enia C4-HSL i kontrolowany przez pierwszy system.
Wysoki poziom 3-oxo-C12-HSL jest wymagany do syntezy elastazy, egzotoksyny A, alkalicznej proteazy i hemolizyny. Jednoczeœnie system ten aktywuje syntezê
drugiego autoinduktora – C4-HSL, kontroluj¹cego powstawanie ramnolipidu. Aktywacja obu systemów nadrzêdnego i podrzêdnego umo¿liwia indukcjê syntezy czynników wirulencji i przeprowadzenie infekcji gospodarza. Jakkolwiek aktywnoœæ systemu nadrzêdnego wystarcza do infekowania gospodarza, tylko dzia³anie obu systemów umo¿liwia rozwój biofilmu i utrzymanie zmian chorobowych w tkankach
(35,41).
Chun i in. (2004) zaobserwowali, ¿e ludzkie komórki nab³onka górnych dróg oddechowych posiadaj¹ zdolnoœæ do specyficznej hydrolizy 3-oxo-C12-HSL jednego
z dwóch autoinduktorów produkowanych przez P. aeruginosa, jednoczeœnie nie degraduj¹c C4-HSL. Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e niektóre
komórki eukariotyczne (np. komórki nab³onka) posiadaj¹ mechanizmy degraduj¹ce
bakteryjne cz¹steczki sygna³owe. Mechanizm degradacji AHL przez komórki nab³onka mo¿e ochraniaæ organizm przed rozwojem infekcji spowodowanej przez
P. aeruginosa, uniemo¿liwiaj¹c syntezê czynników wirulencji, uszkadzaj¹cych komórki gospodarza (42).
Jakkolwiek mechanizm degradacji nie zosta³ dok³adnie poznany, Chun i in.
(2004) sugeruj¹, ¿e inaktywacja cz¹steczek sygna³owych jest zale¿na od dzia³ania
enzymów. W przeprowadzonych badaniach wykazano, ¿e inaktywacja AHL zachodzi
wewn¹trz komórek nab³onka, a wywo³uj¹cy j¹ enzym wykazuje specyficznoœæ substratow¹, hydrolizuje wy³¹cznie cz¹steczki sygna³owe o d³ugich acylowych ³añcuchach bocznych z podstawnikami 3-oxo. Testy in vitro pozwoli³y ponadto na ustalenie, ¿e aktywnoœæ enzymatyczna zale¿y od rodzaju komórek nab³onka i ustaje pod
wp³ywem dzia³ania wysokiej temperatury.
Greenberg i in. (2004) potwierdzili, ¿e dzia³anie enzymu degraduj¹cego AHL
w ssaczych komórkach nab³onka jest analogiczne do dzia³ania bakteryjnych laktonaz AHL i przebiega w podobny sposób: 3-oxo-C12-HSL ulega hydrolizie w wyniku
czego powstaje 3-oxo-C12-homoseryna. 3-oxo-C12-homoseryna nie pe³ni funkcji au60
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toinduktora w mechanizmie QS u P. aeruginosa (43). Laktonaza AHL z komórek
nab³onka ssaków w odró¿nieniu od laktonaz AHL wytwarzanych przez bakterie, wykazuje wysok¹ specyficznoœæ substratow¹. Enzym ten inaktywuje tylko AHL o d³ugich acylowych podstawnikach bocznych. Dotychczas nie wyizolowano laktonazy
AHL z komórek nab³onka ani nie zsekwencjonowano genu odpowiedzialnego za jej
syntezê.
Do tej pory równie¿ nie ma informacji o wykorzystaniu enzymów degraduj¹cych
AHL w terapii chorób cz³owieka, jakkolwiek u¿ycie takich enzymów mog³oby mieæ
korzystne i konkurencyjne dla terapii antybiotykowej efekty.

7. Podsumowanie
Enzymy degraduj¹ce AHL (laktonazy AHL i acylazy AHL) wystêpuj¹ u ró¿nych gatunków bakterii gramdodatnich i gramujemnych (tab. 1). Aktywnoœæ tych enzymów
prowadzi do zahamowania przekazywania sygna³u warunkuj¹cego mechanizm QS.
Poœrednie i bezpoœrednie produkty degradacji AHL s¹ wykorzystywane przez bakterie jako Ÿród³o wêgla, azotu lub jako Ÿród³o energii. U niektórych gatunków bakterii
s¹ degradowane jako toksyczne produkty przemian materii.

Tabela
Charakterystyka laktonaz i acylaz AHL izolowanych z komórek bakterii gramdodatnich i gramujemnych

Gatunek bakterii

Zidentyfikowany
gen/enzym

Wielkoœæ
cz¹steczki bia³ka
(kDa / iloœæ aa)

Aktywnoœæ
enzymatyczna

Rodzaj
degradowanych
AHL

Literatura

1

2

3

4

5

6

Bacillus sp.

aiiA / AiiA

28 kDa / 250 aa

laktonaza AHL

3-oxo-C6-HSL
3-oxo-C8-HSL
3-oxo-C10-HSL

(6,25,27)

B. thuringiensis

aiiA / AiiA

28 kDa / 250 aa

laktonaza AHL

3-oxo-C6-HSL
3-oxo-C8-HSL
3-oxo-C10-HSL

(24,27)

Arthrobacter sp.

ahlD / AhlD

31 kDa / 273 aa

laktonaza AHL

C4-HSL
C6-HSL
3-oxo-C6-HSL
C10-HSL

(9)

A. tumefaciens

attM / AttM

29 kDa / 264 aa

laktonaza AHL

3-oxo-C8-HSL

(23)

A. tumefaciens

aiiB / AiiB

bd.

laktonaza AHL

C6-HSL
3-oxo-C6-HSL
C7-HSL
C8-HSL

(23,26)

BIOTECHNOLOGIA 2 (73) 49-64 2006

61

Robert Czajkowski, Sylwia Jafra

1

2

3

4

5

6

V. paradoxus

bd.

bd.

acylaza AHL

C6-HSL
3-oxo-C6-HSL
C8-HSL
C10-HSL
C12-HSL

(23,36)

R. eutropha

aiiD / AiiD

84 kDa / 794 aa

acylaza AHL

3-oxo-C6-HSL
3-oxo-C8-HSL
3-oxo-C10-HSL
3-oxo-C12-HSL

(8)

pvdQ / PvdQ

80 kDa / bd.

acylaza AHL

C8-HSL
C10-HSL
C12-HSL
C14-HSL

(37)

P. aeruginosa

(bd. – brak danych)

Enzymy degraduj¹ce cz¹steczki sygna³owe bakterii patogennych mog¹ stanowiæ
alternatywê dla antybiotykowej terapii leczenia chorób cz³owieka i œrodków powszechnie stosowanych w ochronie roœlin. Przypuszcza siê, ¿e enzymy te wystêpuj¹
doœæ powszechnie w œrodowisku, a obecnoœæ genów koduj¹cych enzymy hydrolizuj¹ce AHL na plazmidach (np. u A. tumefaciens) sugeruje, mo¿liwoœæ rozprzestrzeniania siê ich pomiêdzy ró¿nymi gatunkami bakterii na zasadzie horyzontalnego
transferu genów.
Do chwili obecnej opisano kilka strategii zak³ócania przekazywania sygna³u
w mechanizmie QS wykorzystuj¹cych enzymatyczn¹ hydrolizê cz¹steczek sygna³owych. Strategie te polegaj¹ na hydrolizie cz¹steczek sygna³owych z wykorzystaniem bakterii degraduj¹cych AHL albo wykorzystaniu wyizolowanych i oczyszczonych z tych bakterii enzymów (laktonaz AHL i acylaz AHL) do biokontroli patogenów
roœlinnych, zapobiegania tworzenia biofilmów i w leczeniu chorób cz³owieka.
Jakkolwiek tego typu dzia³ania posiadaj¹ wiele zalet, nie mo¿na zapominaæ o potencjalnych efektach niekorzystnych. Enzymatyczna degradacja cz¹steczek sygna³owych wytwarzanych przez bakterie fitopatogenne mo¿e wywieraæ niekorzystne
efekty na mikroflorê gleby i ryzosfery. Degradacja AHL w glebie mo¿e przyczyniaæ
siê do nadmiernego rozwoju grzybów z rodzaju Fusarium, których wzrost i rozwój
hamowany jest np. przez zale¿n¹ od AHL produkcj¹ fenazyny w komórkach bakterii
glebowej Pseudomonas aureofaciens, albo spadku zdolnoœci zasiedlania korzeni roœlin
motylkowych przez bakterie z rodzajów Rhizobium i Sinorhizobium – proces zale¿ny
od stê¿enia AHL i w efekcie ograniczenie wi¹zania azotu atmosferycznego. Do tej
pory nie poznano, zale¿nych od mechanizmu QS i stê¿enia AHL, interakcji bakterii
symbiotycznych, zasiedlaj¹cych przewody pokarmowe zwierz¹t i cz³owieka, dlatego
nie wiadomo jakie mog¹ byæ efekty uboczne stosowania terapii wykorzystuj¹cych
enzymy hydrolizuj¹ce AHL.
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Lepsze poznanie roli cz¹steczek sygna³owych i procesów zale¿nych od zagêszczenia bakterii i mechanizmu QS, a tak¿e wp³ywu enzymatycznej degradacji cz¹steczek sygna³owych na interakcjê miêdzy komórkami gospodarza i patogena bêdzie
mia³o podstawowe znaczenie dla rozwoju nowych terapii i biokontroli patogenów.
Stosowane skróty: AHL – laktony acylo-L-homoseryny, ACP – bia³ko przenosz¹ce grupy acylowe,
HS – homoseryna, C4-HSL – lakton N-butyrylo-homoseryny, C6-HSL – lakton N-heksonylo-homoseryny, C7-HSL – lakton N-heptonylo-homoseryny, C8-HSL – lakton N-oktanylo-homoseryny, C10-HSL –
lakton N-dekanylo-homoseryny, C12-HSL – lakton N-dodekanylo-homoseryny, C14-HSL – lakton N-tetradekanylo-homoseryny, 3-oxo-C6-HSL – lakton N-3-oxo-heksonylo-homoseryny, 3-oxo-C8-HSL – lakton N-3-oxo-oktanylo-homoseryny, 3-oxo-C10-HSL – lakton N-3-oxo-dekanylo-homoseryny, 3-oxo-C12-HSL
– lakton N-3-oxo-dodekanylo-homoseryny, jtk – jednostki tworz¹ce kolonie, SAM – S-adenozylometionina.
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