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Summary
The development of ethanol fermentation process brings numerous environmental stresses influenced by the survival and metabolism of industrial microorganisms. Saccharomyces cerevisiae strains have evolved to survive constant
fluctuation in their external surroundings by special adaptation systems. These
adaptation mechanisms involve reorganization of genomic expression by activation of transcriptional factors under stress conditions and production of suitable metabolites increased by cell survival. This review is focused on the metabolism and genetic response of cells to diverse environmental changes, especially
to heat, osmotic, ethanol, oxidative, toxic and other physic-chemical stresses.
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1. Wstêp
Rozwój technologii produkcji bioetanolu, jaki nast¹pi³ w ostatnich latach, doprowadzi³ do znacznej intensyfikacji procesów
hydrolizy surowców wêglowodanowych oraz fermentacji etanolowej. Zmiany te wp³ynê³y na pogorszenie warunków œrodowiskowych, w których przebiega wzrost i metabolizm komórek dro¿d¿owych. Do najistotniejszych zmian determinuj¹cych funkcjonowanie drobnoustrojów w fermentacjach przemys³owych nale¿¹:
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1) podwy¿szenie temperatury zacierów poddawanych fermentacji w zwi¹zku
z prowadzeniem jednoczesnej hydrolizy polisacharydów skrobiowych i fermentacji
etanolowej, czego skutkiem jest stres temperaturowy,
2) zwiêkszenie ciœnienia osmotycznego w wyniku stosowania gêstych zacierów,
czêsto powy¿ej 25% wag./obj. suchej substancji, oraz recyrkulacji frakcji ciek³ej wywaru, co prowadzi do kumulacji zawartych w niej soli mineralnych, a to, obok wysokiego stê¿enia cukrów w zacierze, generuje stres osmotyczny,
3) zwiêkszenia stê¿enia etanolu, nawet do 15% obj., wskutek stosowania gêstych
zacierów, co pog³êbia stres osmotyczny i dodatkowo nak³ada siê na stres wywo³any
obecnoœci¹ inhibitorów wzrostu komórek,
4) zwiêkszenie stê¿enia toksycznych zwi¹zków chemicznych, bêd¹cych inhibitorami wzrostu komórek dro¿d¿owych, w wyniku ich kumulacji w recyrkulowanym
wywarze,
5) zwiêkszenie stê¿enia metabolitów wykazuj¹cych dzia³anie utleniaj¹ce, co generuje stres tlenowy,
6) mo¿liwoœæ wyst¹pienia stresu spowodowanego niedoborem niektórych sk³adników pokarmowych, wskutek prowadzenia intensywnej fermentacji przy podwy¿szonej gêstoœci populacji komórek dro¿d¿owych w fermentowanym zacierze,
7) zagro¿enie komórek uszkodzeniami mechanicznymi wskutek nara¿enia na
bezpoœredni kontakt z ruchomymi elementami urz¹dzeñ technologicznych, jak mieszad³a, pompy i wirówki, generuj¹cymi du¿e si³y œcinania i tym samym wywo³uj¹cymi silny stres mechaniczny.
Wymienione utrudnienia prowadz¹ w praktyce do wyst¹pienia stresu wieloczynnikowego, w którym nak³adaj¹ siê na siebie jednoczeœnie wszystkie stresy jednoczynnikowe. Mo¿e to mieæ bardzo negatywny wp³yw na wyniki fermentacji i bez
w¹tpienia komórki dro¿d¿owe s¹ najbardziej wra¿liwym ogniwem w ca³ym procesie
przemys³owej produkcji bioetanolu.
Wiêkszoœæ czynników stresowych jest pochodzenia egzogennego, tzn. dzia³a
z zewn¹trz komórki, jak stres cieplny, czêœciowo stres osmotyczny, stres ciœnieniowy, stres mechaniczny i stres pH. Pewna czêœæ z tych stresów dzia³a bezpoœrednio
z du¿¹ intensywnoœci¹ na powierzchniê komórki, jak stres mechaniczny i ciœnieniowy, natomiast czeœæ z nich dzia³a w sposób z³o¿ony, jak stres osmotyczny, powodowany akumulacj¹ metabolitów komórkowych, ponadto stres powodowany obecnoœci¹ inhibitorów, a nawet czêœciowo stres osmotyczny, wynikaj¹cy z du¿ego stê¿enia
metabolitów wewn¹trzkomórkowych.
Poznanie mechanizmów odpowiedzi komórki na wyst¹pienie poszczególnych
stresów i ich interakcje krzy¿owe mo¿e u³atwiæ takie kierowanie przebiegiem fermentacji, aby zredukowaæ do minimum negatywne skutki stresów i tym samym
usprawniæ przebieg procesu fermentacji. Zwykle reakcja komórki na wyst¹pienie
czynników stresowych jest wielokierunkowa i objawia siê istotnymi zmianami metabolicznymi (tab.).
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Tabela
OdpowiedŸ metaboliczna komórek dro¿d¿owych na stres œrodowiskowy
Stres

OdpowiedŸ metaboliczna

termiczny

synteza bia³ek szoku cieplnego Hsp104 i Hsp70, synteza trehalozy, zwiêkszenie stopnia nienasycenia kwasów t³uszczowych w b³onach, uaktywnienie H+-ATPazy

osmotyczny

synteza glicerolu i trehalozy

oksydacyjny

synteza glutationu, tioredoksyny i glutaredoksyny, synteza manganozale¿nej dysmutazy nadtlenkowej
i katalazy

etanolowy

synteza bia³ek szoku cieplnego (Hsp104, Hsp70, Hsp 30, Hsp26)

toksyczny

syntaza g-glutamylo-cysteinowa, dysmutaza ponadtlenkowa

Dro¿d¿e S. cerevisiae ci¹gle nale¿¹ do g³ównych drobnoustrojów wykorzystywanych na ca³ym œwiecie do przemys³owej produkcji bioetanolu zarówno z surowców
skrobiowych, jak i surowców celulozowych. Mikroorganizmy te s¹ tak¿e przedmiotem modyfikacji genetycznych rozszerzaj¹cych ich zdolnoœci do fermentacji pentoz
i hydrolizy polimerów roœlinnych.
W ostatnich latach zwraca siê coraz wiêksz¹ uwagê na dobór drobnoustrojów
przemys³owych wykazuj¹cych du¿¹ odpornoœæ na niekorzystne warunki œrodowiskowe. Jest to jedno z g³ównych zagadnieñ biotechnologii przemys³owej, które
musi byæ szybko rozwi¹zane. W bie¿¹cej literaturze naukowej mo¿na znaleŸæ wiele
publikacji poœwiêconych wyjaœnianiu metabolicznych i molekularnych podstaw odpowiedzi komórek na wyst¹pienie poszczególnych stresów œrodowiskowych. Wiêkszoœæ tego typu badañ odnosi siê do stresów wywo³anych w warunkach laboratoryjnych, natomiast do rzadkoœci nale¿¹ prace dotycz¹ce procesów fermentacji prowadzonych w warunkach przemys³owych. Zrozumienie zale¿noœci miêdzy realnymi
warunkami fermentacji przemys³owej a funkcjonowaniem drobnoustrojów, jest kluczem do w³aœciwego doboru odpowiednich szczepów i sprawnego kierowania przebiegiem procesu fermentacji.

2. Stres cieplny
Postêp technologiczny w przemys³owej produkcji bioetanolu wymusi³ prowadzenie procesu fermentacji w maksymalnie wysokiej temperaturze, tylko nieznacznie ni¿szej od temperatury subletalnej. Wynika to z wymagañ, jakie stawia proces
jednoczesnej hydrolizy enzymatycznej skrobi i fermentacji, prowadzonych w jednym zbiorniku. Jak dot¹d brak jest handlowych preparatów enzymów amylolitycznych, których optima temperaturowe s¹ zbli¿one do wymagañ temperaturowych
dro¿d¿y. Wiêkszoœæ enzymów stosowanych w gorzelnictwie ma optima w granicach
55-95°C, a zatem na poziomie ca³kowicie letalnym dla wszystkich stosowanych ras
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dro¿d¿y gorzelniczych. W tej sytuacji próbuje siê znaleŸæ szczepy dro¿d¿y odznaczaj¹cych siê mo¿liwie wysok¹ termotolerancj¹ tak, aby temperatura fermentacji
zbli¿a³a siê do zakresu efektywnego dzia³ania enzymów. Jak dot¹d uda³o siê przesun¹æ temperaturê fermentacji z 30-32°C do temperatury 35-37°C. Przyk³adowo, takie warunki temperaturowe wytrzymuj¹ niektóre rasy dro¿d¿y gorzelniczych
Saccharomyces cerevisiae, jak Ethanol Red i Red Star francuskiej firmy Lesaffre, czy
polskie rasy: D2 lub As4. Wed³ug Ÿróde³ literaturowych dro¿d¿e z S. cerevisiae wytrzymuj¹ temperaturê do ok. 41°C, natomiast w temperaturze 42°C nastêpuje zatrzymanie ich rozmna¿ania, a w temperaturze 43°C ich œmieræ (35). Stosowanie temperatury zacierów powy¿ej 35°C oznacza, ¿e przez ca³y czas procesu przemys³owej
fermentacji komórki dro¿d¿y s¹ nara¿one na permanentny stres temperaturowy.
W przypadku wyst¹pienia gwa³townej zmiany temperatury dochodzi do szoku
temperaturowego. W takich warunkach ustaj¹ podzia³y komórek, a cykl komórkowy
zatrzymuje siê w fazie G1, na etapie regulatorowym Start, co objawia siê nagromadzeniem w po¿ywce komórek niep¹czkuj¹cych. W takich warunkach dochodzi do
gwa³townego, krótkotrwa³ego wzrostu poziomu mRNA w komórkach, który potem
ulega szybko degradacji, a tak¿e zmiany p³ynnoœci b³on, zmian w profilu i iloœci syntetyzowanych bia³ek oraz zmian ultrastrukturalnych (33).

2.1. Zmiany w b³onach
Stres cieplny nie ma silnego wp³ywu na kszta³t komórki, a zmiany dotycz¹ g³ównie w³aœciwoœci mechanicznych b³ony (31). Ogólnie wraz ze wzrostem temperatury
roœnie p³ynnoœæ membran. Mo¿e to prowadziæ do dezintegracji dwuwarstwy fosfolipidowej i w konsekwencji do œmierci komórki. W przypadku ch³odzenia komórek
widoczny jest z kolei wzrost sztywnoœci b³on komórkowych (21). Ponadto na plastycznoœæ œciany komórkowej pewien wp³yw maj¹ Hsp12p, tworzone w szoku cieplnym. Karreman i in. wykazali, ¿e bia³ko to usztywnia œcianê S. cerevisiae (24).
Pod wp³ywem stresu termicznego, a tak¿e stresu etanolowego, wyraŸnie zmienia siê sk³ad kwasów t³uszczowych w b³onach biologicznych. Objawia siê to przede
wszystkim zwiêkszeniem stopnia nasycenia kwasów t³uszczowych i steroli b³onowych. W ten sposób mikroorganizm ogranicza nadmiern¹ p³ynnoœæ b³on i zapobiega
ich rozrywaniu (51). U S. cerevisiae zwiêkszeniu nasycenia lipidów b³onowych towarzyszy wzrost syntezy bia³ek szoku termicznego (6). W badaniach prowadzonych
przez Swana i Watsona wykazano, ¿e dro¿d¿e pozbawione genów syntezy ergosterolu (erg1) by³y znacznie bardziej wra¿liwe na stresy (52). Indukcja syntezy ergosterolu i bia³ek szoku termicznego w odpowiedzi na stres cieplny wyraŸnie zwiêkszy³a
tolerancjê komórek na ten czynnik. Wykazano tak¿e, ¿e dodatek ergosterolu do
po¿ywki zwiêksza poziom sterolu w komórkach i zwiêksza ich tolerancjê na oba rodzaje szoków.
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2.2. Trehaloza
Jednym z g³ównych metabolitów dro¿d¿y gromadzonych w komórce w sytuacjach stresowych jest trehaloza. Jest to cukier zbudowany z dwóch cz¹steczek
glukozy (1-a-D-glukopiranozylo-1,1-a-D-glukopiranozyd), o w³aœciwoœciach nieredukuj¹cych. Trehaloza jest kumulowana w komórkach eksponowanych na stres zwi¹zany z szokiem termicznym, zamra¿aniem, odwadnianiem i kontaktem komórek
z etanolem. W trakcie fermentacji etanolowej jej iloœæ w komórce mo¿e nawet
przekraczaæ 100 mg/g s.m. i jest dodatnio skorelowana z tolerancj¹ danego szczepu na etanol (34). W jej syntezie bierze udzia³ syntaza trehalozo-6-fosforanowa
oraz fosfataza trehalozo-6-fosforanowa, kodowana przez cztery geny. Pierwszy
z tych enzymów jest regulowany przez mechanizm aktywacji i represji katabolicznej. W obecnoœci glukozy trehaloza nie jest syntetyzowana, jednak jej synteza
uruchamia siê przy wysokim ciœnieniu osmotycznym w po¿ywce. W metabolizm
trehalozy zaanga¿owane s¹ z kolei dwa enzymy: cytozolowa neutralna trehalaza,
kodowana przez gen NTH1, i kwaœna trehalaza, gromadzona w wakuolach, kodowana przez gen ATH1. Du¿y wp³yw na stê¿enie wewn¹trzkomórkowej trehalozy
ma aktywnoœæ neutralnej trehalazy, enzymu rozk³adaj¹cego ten disacharyd. Na
podstawie wielu danych wskazuje siê, ¿e komórki dro¿d¿y d¹¿¹c do zachowania
wysokiego poziomu trehalozy, niezbêdnego do utrzymania termotolerancji,
zmniejszaj¹ aktywnoœæ trehalazy (54).
Produkcja trehalozy nasila siê ju¿ w temperaturze 30°C i roœnie wraz ze wzrostem temperatury. W szczegó³owych badaniach wykazano, ¿e synteza trehalozy
oscyluje w rytmie zmian temperatury i jednoczeœnie w rytmie presji oksydacyjnej
(56). Przy wzroœcie temperatury od 30 do 42°C zawartoœæ trehalozy w komórce
wzrasta kilkadziesi¹t razy, choæ przy wyd³u¿eniu czasu inkubacji komórek w tej
temperaturze zawartoœæ tego disacharydu zmniejsza siê. Wykazano, ¿e poziom tego cukru jest szczepozale¿ny (54), co sugeruje, ¿e produkcja trehalozy mo¿e byæ
u¿yta jako kryterium selekcyjne przy wyborze stresoodpornych szczepów przemys³owych. Warto jednak podkreœliæ, ¿e wysoka akumulacja trehalozy nie jest wystarczaj¹ca, aby zapewniæ dobr¹ tolerancjê na wysok¹ temperaturê. Warunkiem koniecznym, obok kumulacji trehalozy, jest, jak siê wydaje, kumulacja bia³ek szoku
cieplnego (2). Istniej¹ tak¿e dane wskazuj¹ce, ¿e geny, które koduj¹ dwie podjednostki syntazy trehalozo-6-fosofranowej, nale¿¹ do bia³ek szoku cieplnego.
G³ówna rola trehalozy, jak siê wydaje, polega na ochronie stabilnoœci uwodnionych zwi¹zków chemicznych oraz na uszczelnianiu b³on, co zapobiega utracie elektrolitów i rozpuszczalnych sk³adników komórkowych. Trehaloza chroni tak¿e lipidy
przed utlenianiem. Przez d³ugie lata by³a uwa¿ana za substancjê zapasow¹. We
wspó³czeœnie prowadzonych badaniach wykazano jednak, ¿e jest to jedna z g³ównych substancji ochronnych w sytuacjach stresu œrodowiskowego. Cukier ten odgrywa wa¿n¹ rolê nie tylko w utrzymaniu odpowiedniej struktury b³on biologicznych,
ale pe³ni tak¿e ochronn¹ rolê w stosunku do bia³ek, stabilizuj¹c wi¹zania wodorowe
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przy wzroœcie temperatury, st¹d trehaloza jest zaliczana do tzw. zgodnych (kompatybilnych) cz¹steczek (ang. compatible solutes).
Synteza trehalozy ulega wyraŸnej intensyfikacji pod wp³ywem stresu cieplnego
oraz w nieco mniejszym zakresie, przy rosn¹cym ciœnieniu osmotycznym w po¿ywce. Komórki dro¿d¿owe dysponuj¹ tak¿e dwoma systemami transportowymi do
przemieszczania cz¹steczki trehalozy przez b³onê cytoplazmatyczn¹, w tym H+-symportem kontrolowanym przez geny MAL (50).
Obok trehalozy w komórkach S. cerevisiae gromadzi siê te¿ glicerol i w niewielkich iloœciach ergosterol, a tak¿e glikogen, stanowi¹cy substancjê zapasow¹ komórek.

2.3. Bia³ka szoku cieplnego
Jedn¹ z najlepiej poznanych reakcji komórek na wyst¹pienie szoku cieplnego
jest synteza tzw. bia³ek szoku cieplnego (hsp, ang. heat-shock protein), znanych tak¿e
pod nazw¹ chaperonów, czyli bia³ek opiekuñczych. Zosta³y one odkryte w trakcie
studiów nad reakcj¹ komórek na gwa³town¹ zmianê temperatury hodowli ró¿nych
organizmów ¿ywych, w tym u dro¿d¿y. Okaza³o siê, ¿e bia³ka te s¹ produkowane
równie¿ w innych rodzajach stresów. Bia³ka szoku cieplnego s¹ ewolucyjnie konserwatywne, o wysokiej homologii sekwencji aminokwasowych. Odgrywaj¹ one wa¿n¹
rolê w formowaniu i stabilizowaniu struktury innych bia³ek komórkowych. W czasie
translacji wi¹¿¹ siê one z tworzonym peptydem tworz¹c kompleks chaperon-polipeptyd. W sensie biochemicznym funkcjonuj¹ one jako powolne ATP-azy. Utrzymuj¹
one kompleks z polipeptydem w miejscu katalitycznym tak d³ugo, a¿ ADP, znajduj¹cy siê w tym miejscu, nie zostanie zamieniony na ATP. W tym momencie nastêpuje uwolnienie polipeptydu. Dziêki wysokiemu powinowactwu ADP-chaperonów
do niesfa³dowanych ³añcuchów polipeptydowych unika siê pl¹tania ³añcuchów i ich
wzajemnych, niekontrolowanych interakcji. Nastêpnie chaperony pomagaj¹ polipeptydom w odpowiednim pofa³dowaniu struktury trzeciorzêdowej, zgodnie z regu³ami termodynamiki, zapewniaj¹c maksymaln¹ stabilnoœæ nowym cz¹steczkom
bia³kowym. Po zakoñczeniu formowania natywnych bia³ek rozpoczyna siê ich opiekuñcza rola polegaj¹ca na zapobieganiu denaturacji i wtórnej agregacji bia³ek pod
wp³ywem warunków stresowych. Wykazano, ¿e w komórkach wraz ze wzrostem
temperatury hodowli roœnie stê¿enie bia³ek szoku cieplnego. Zjawisko to wystêpuje
we wszystkich rodzajach organizmów prokariotycznych i eukariotycznych.
U dro¿d¿y wystêpuje kilka klas bia³ek szoku cieplnego, w tym najbardziej znane
Hsp70 i Hsp104 oraz Hsp 82, Hsp78, Hsp 30 i Hsp26. Czêœæ z tych bia³ek jest syntetyzowana zawsze, niezale¿nie od warunków œrodowiskowych, a niektóre z nich tylko pod wp³ywem stresu. Z termotolerancj¹ dro¿d¿y jest zwi¹zane g³ównie bia³ko
Hsp104, oraz w mniejszym zakresie Hsp70 (13,33). Jednak¿e Hsp70 dzia³a, jak siê
wydaje, przede wszystkim przy umiarkowanym nasileniu stresu temperaturowego,
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podczas gdy Hsp104 jest niezbêdne do naprawy uszkodzeñ bia³ek wynikaj¹cych
z dzia³ania wy¿szych temperatur, a szczególnie przy dezagregacji bia³ek. Po dezagregacji oba typy hsp, tj. Hsp70 i Hsp104, mog¹ prowadziæ dalej proces kontrolowanego fa³dowania bia³ek.
Wiele wskazuje, ¿e bia³ko Hsp104 jest g³ównym chaperonem w systemie obronnym komórek dro¿d¿owych. Odpowiada ono za blokowanie, dezagregacjê i rozpuszczanie bia³ek, prawid³owe fa³dowanie bia³ek i reaktywacjê splicingu mRNA po
inaktywacji cieplnej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e bia³ko Hsp104 jest niezbêdne, a jednoczeœnie wystarczaj¹ce, do zapewnienia prze¿ywalnoœci komórek eksponowanych na
temperatury subletalne (29,47). Brak tego bia³ka powoduje utratê tolerancji etanolowej, tolerancji cieplnej i tolerancji na etanol indukowanej przez szok temperaturowy (33). W temperaturze 40°C syntetyzowane s¹ zarówno Hsp104, jak i Hsp70.
Komórki zawieraj¹ce te bia³ka prze¿ywa³y nawet temperaturê letaln¹ 52°C, choæ ¿ywotnoœæ komórek uleg³a obni¿eniu (54).
Gwa³towny wzrost temperatury hodowli, z wyj¹tkiem bia³ek szoku cieplnego,
hamuje ca³kowicie syntezê wiêkszoœci bia³ek komórkowych. Utrudnia to przejœcie
komórek z fazy G1 cyklu komórkowego do fazy S i tym samym hamuje rozmna¿anie
komórek. W pocz¹tkowych etapach procesu fermentacji, gdy gêstoœæ populacji komórek jest niska, odbija siê to wyraŸnie na szybkoœci i wydajnoœci produkcji etanolu, jednak przy du¿ej koncentracji komórek dro¿d¿owych nie ma to tak destrukcyjnego znaczenia. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w przypadku fermentacji etanolowej
mamy do czynienia z permanentnym stresem cieplnym, a nie z szokiem termicznym.

3. Stres osmotyczny
Intensyfikacja procesu fermentacji wymaga stosowania gêstych zacierów gorzelniczych. W ostatniej dekadzie rozwiniêto technologiê znan¹ pod nazw¹ VHG (ang.
Very High Gravity), w której stosuje siê zaciery zawieraj¹ce nawet do 30-40% suchej
substancji (12,45,56). Takie postêpowanie przynosi szereg korzyœci. Po pierwsze,
znacznie zmniejsza zu¿ycie wody technologicznej, a po drugie wskutek uzyskania
wy¿szych stê¿eñ etanolu, nawet powy¿ej 15% w/v, mo¿liwa jest redukcja kosztów
destylacji etanolu. Niestety, stosowanie wysokiego stê¿enia substratu poci¹ga za
sob¹ wyst¹pienie wysokiego ciœnienia osmotycznego w zacierach (12,20). W celu
zmniejszenia stresu osmotycznego wprowadzono nowe rozwi¹zania technologiczne. Polegaj¹ one na stosowaniu dwustopniowej hydrolizy skrobi lub na stosowaniu
procesu jednoczesnej hydrolizy skrobi i fermentacji etanolowej. W ten sposób
w takcie procesu fermentacji stê¿enie glukozy i maltozy utrzymywane jest na relatywnie niskim poziomie, rzêdu 1-5%, gdy¿ uwalniane cukry s¹ natychmiast wykorzystywane przez dro¿d¿e, co eliminuje inhibicjê przez substrat. W tych warunkach
g³ównym czynnikiem generuj¹cym stres osmotyczny jest etanol, kumuluj¹cy siê
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w zacierze odfermentowanym. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e etanol, maj¹cy ni¿sz¹ masê
cz¹steczkow¹ od glukozy i maltozy, silniej zwiêksza ciœnienie osmotyczne ni¿ wymienione cukry. Prowadzone s¹ próby zmniejszenia ciœnienia osmotycznego generowanego przez etanol. Opieraj¹ siê one g³ównie na ci¹g³ym usuwaniu etanolu z fermentuj¹cego zacieru w trakcie procesu fermentacji. W tym kontekœcie mo¿na wskazaæ próby wprowadzania nowych rozwi¹zañ technologicznych, jak fermentacjê
w warunkach destylacji pró¿niowej, czy ci¹g³¹ perwaporacjê etanolu, jednak s¹ to
technologie drogie i, jak dot¹d, nie znalaz³y one masowego zastosowania w przemyœle.
Trzecim istotnym czynnikiem generuj¹cym stres osmotyczny, obok cukrów i etanolu, s¹ sole mineralne. Wprowadzenie do praktyki produkcyjnej recyrkulacji frakcji
ciek³ej wywaru gorzelniczego oznacza w praktyce ci¹g³¹ kumulacjê w zacierach soli
mineralnych oraz niskocz¹steczkowych, nielotnych metabolitów dro¿d¿owych. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wywar mo¿e byæ recyrkulowany wielokrotnie, czynnik ten
nale¿y traktowaæ bardzo powa¿nie. Próby demineralizacji recyrkulowanych wywarów nie wysz³y dot¹d poza badania pilota¿owe.

3.1. Zmiany w strukturze komórki
B³ona cytoplazmatyczna jest pierwsz¹ powierzchni¹ kontaktu komórki ze œrodowiskiem zewnêtrznym, st¹d w obecnoœci czynnika stresuj¹cego mo¿na zaobserwowaæ szereg zmian w jej strukturze. Wiêkszoœæ stresów zwi¹zanych z fermentacj¹
etanolow¹ prowadzi do wzrostu przepuszczalnoœci b³ony cytoplazmatycznej i powoduje zmiany w sk³adzie lipidów i bia³ek b³onowych (4). Wynikiem tych zmian s¹
zak³ócenia w funkcjonowaniu b³ony. Jedn¹ z g³ównych funkcji b³on biologicznych
jest kontrola transportu sk³adników od¿ywczych do komórki i wyprowadzaniu
z nich wytworzonych metabolitów. Uszkodzenia w strukturze dwuwarstwowej b³ony fosfolipidowej oraz czêœciowa denaturacja bia³ek b³onowych s¹ szczególnie widoczne w trakcie wyst¹pienia d³ugotrwa³ego szoku termicznego. Wynikiem tego
jest utrata, przynajmniej czêœciowa, kontroli nad wymian¹ masy i wyciek elektrolitów. Dobrym miernikiem zmian w obrêbie b³ony cytoplazmatycznej dro¿d¿y mog¹
byæ modyfikacje w strukturze frakcji lipidowej plazmalemmy (49).
W wiêkszoœci przypadków komórka ogranicza dzia³anie stresu przez zmniejszenie powierzchni, na jak¹ ten stres oddzia³uje. Reakcja ta jest najbardziej widoczna
w stresie osmotycznym, gdy w pierwszej fazie odpowiedzi komórkowej zachodzi
pasywna osmoregulacja przez wyrzucenie wody w celu zagêszczenia sk³adników cytoplazmy. Szybkoœæ redukcji objêtoœci komórki i jej zakres mog¹ mieæ negatywny
wp³yw na ¿ywotnoœæ komórek (11). W wyniku szoku osmotycznego komórka
umieszczona w roztworze sorbitolu o ciœnieniu 5,6 MPa redukuje swoj¹ objêtoœæ
o 55-65% ju¿ po jednej minucie inkubacji (49). Zakres redukcji objêtoœci komórek
zale¿y w du¿ym stopniu od fazy wzrostu kultury dro¿d¿y i jest wiêkszy w fazie logarytmicznej, ni¿ w fazie stacjonarnej. Wielu autorów sugeruje œcis³y zwi¹zek miêdzy
BIOTECHNOLOGIA 3 (82) 46-63 2008

53

W³odzimierz Grajek, Daria Szymanowska

œmierci¹ komórek a zbyt daleko posuniêtym zmniejszeniem objêtoœci komórek
(49,55).
Pod wp³ywem stresu osmotycznego, obok zmniejszenia powierzchni komórki,
mog¹ wyst¹piæ tak¿e uszkodzenia b³ony cytoplazmatycznej. Dotyczy to szczególnie
zmian w bia³kach b³onowych, które, przy silnym odwodnieniu wywo³anym przez
wi¹zanie wody przez zewn¹trzkomórkow¹ substancjê osmogenn¹, ulegaj¹ denaturacji lub agregacji. Zmiany te mo¿na obserwowaæ stosuj¹c spektroskopiê transformacji Fouriera w podczerwieni (31,44). Warto odnotowaæ, ¿e substancje osmogenne, a szczególnie cukry i alkohole, wykazuj¹ dzia³anie ochronne, stabilizuj¹ce cz¹steczki bia³ek. Innym efektem zmian w ciœnieniu osmotycznym s¹ poprzeczne przemieszczenia kwasów t³uszczowych w dwuwarstwie fosfolipidowej.

3.2. Synteza glicerolu
Obok zmniejszenia objêtoœci komórki w celu zagêszczenia cytoplazmy, drug¹ najistotniejsz¹ odpowiedzi¹ dro¿d¿y jest natychmiastowa synteza zwi¹zków o charakterze osmogennym, przede wszystkim glicerolu. Jego synteza i czêœciowa akumulacja
jest zwi¹zana z podnoszeniem wewnêtrzkomórkowego ciœnienia osmotycznego (turgoru komórki), w odpowiedzi na wysokie ciœnienie zewnêtrzne wywo³ane obecnoœci¹
soli mineralnych i cukrów (28,41). Synteza glicerolu nasila siê w trakcie d³ugotrwa³ego
stresu osmotycznego, podczas gdy synteza trehalozy jest odpowiedzi¹ g³ównie na
gwa³towny stres cieplny. Carvalheiro i in. wykazali, ¿e maksimum stê¿enia trehalozy
i glicerolu wystêpuje przy inkubacji komórek w 0,75 M roztworze NaCl i w temperaturze 44°C (7). Redukcja stê¿enia chlorku sodu do 0,25M, przy utrzymaniu temperatury
44°C, zmniejsza stê¿enie trehalozy o 73%, a glicerolu o 51%.

3.3. Bia³ka szoku cieplnego
W literaturze naukowej istniej¹ tak¿e sugestie, ¿e pod wp³ywem szoku osmotycznego syntetyzowane s¹ niektóre bia³ka szoku cieplnego. Przyk³adem mo¿e byæ
Hsp12p, które jest gromadzone w œcianie komórkowej w celu jej usztywnienia (23).
Hsp12 jest tak¿e produkowane w warunkach wysokiego ciœnienia hydrostatycznego, przekraczaj¹cego 100 MPa (14).

4. Stres etanolowy
Przebieg procesu fermentacji odznacza siê tym, ¿e namna¿anie dro¿d¿y zachodzi g³ównie w pierwszej dobie fermentacji, po czym iloœæ dro¿d¿y ulega stabilizacji,
natomiast stê¿enie etanolu nadal siê zwiêksza. W³aœciwa szybkoœæ wzrostu dro¿d¿y
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i w³aœciwa szybkoœæ produkcji etanolu s¹ zatem odwrotnie skorelowane, co mo¿na
uznaæ za zjawisko korzystne. Stosowanie technologii opartych na fermentacji gêstych zacierów powoduje nie tylko szok osmotyczny, jak ju¿ wspomniano, ale ponadto stwarza zagro¿enie dla integralnoœci komórek dro¿d¿owych przez wysokie
stê¿enie etanolu, które mo¿e siêgaæ skrajnie nawet 18%. Etanol dzia³a w tym przypadku jak rozpuszczalnik organiczny dla fosfolipidów stanowi¹cych g³ówny sk³adnik b³on komórkowych, co prowadzi do szybkiej dezintegracji struktury komórek
dro¿d¿owych. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e wewn¹trzkomórkowe stê¿enie etanolu
jest wiêksze ni¿ stê¿enie etanolu mierzone w zacierze. Oznacza to, ¿e jako jedno
z najwa¿niejszych kryteriów przy doborze odpowiednich ras dro¿d¿y gorzelniczych
musi byæ brana pod uwagê ich tolerancja na wysokie stê¿enia etanolu (10). Przyk³adowo, przy fermentacji typu VHG dobrze sprawdzaj¹ siê dro¿d¿e rasy Red Star.
Od dawna wiadomo, ¿e etanol wykazuje dzia³anie toksyczne na komórki dro¿d¿owe, co objawia siê nie tylko uszkodzeniami b³ony cytoplazmatycznej i wewnêtrznych struktur komórkowych, ale tak¿e denaturacj¹ bia³ek i odwodnieniem wielu polimerów komórkowych. Skutkiem tego jest zak³ócenie funkcji enzymów wewn¹trzkomórkowych, co silnie rzutuje na metabolizm dro¿d¿y. Stres etanolowy w du¿ej
czêœci jest spowodowany stresem wodnym, gdy¿ znaczna czêœæ wody zawartej
w komórce wchodzi w interakcje z etanolem, co prowadzi do silnej redukcji aktywnoœci wody (aw) w komórce (19). Dro¿d¿e S. cerevisiae rosn¹ w relatywnie w¹skim
przedziale aw, miêdzy 0,9 a 1, z optimum przy 0,975-0,999. Ich wzrost jest hamowany ju¿ od aw = 0,94, a ca³kowicie zatrzymany przy 0,92.
Etanol silnie oddzia³uje z cz¹steczkami wody, odci¹gaj¹c je od bia³ek, kwasów
nukleinowych i polisacharydów i tym samym zak³ócaj¹c ich aktywnoœæ fizjologiczn¹.
Roztwór wodny etanolu o stê¿eniu 10-15% ma aw w granicach 0,95-0,92, a zatem na
poziomie co najmniej silnie hamuj¹cym rozwój dro¿d¿y. Przy tak wysokim stê¿eniu
etanolu aktywnoœæ enzymów zwi¹zanych z glikoliz¹ zmniejsza siê o po³owê. Pojawia³y siê tak¿e sugestie, ¿e w wyniku fermentacji etanolowej w cytoplazmie gromadz¹ siê jony wodorowe, powoduj¹c jej zakwaszenie. Jednak¿e, hipoteza ta, jak
siê wydaje, nie znajduje potwierdzenia w wynikach badañ (46).
Liczne obserwacje wskazuj¹, ¿e biosynteza trehalozy jest tak¿e indukowana
przez etanol obecny w po¿ywce (19). W badaniach przeprowadzonych na dro¿d¿ach
gorzelniczych wykazano, ¿e maksimum stê¿enia trehalozy w komórkach wystêpuje
przy 10-15% stê¿eniu etanolu. Dalszy wzrost stê¿enia etanolu do 20% prowadzi
u zdecydowanej wiêkszoœci szczepów do wyraŸnej redukcji zawartoœci trehalozy
w komórce, choæ s¹ szczepy, u których maksymalne stê¿enie trehalozy stwierdzano
po 30-minutowej inkubacji w 20% roztworze etanolu.
W wegetatywnych formach komórek dro¿d¿owych w obecnoœci etanolu zachodzi tak¿e indukcja syntezy bia³ek szoku cieplnego. Wykazano, ¿e Hsp104, Hsp70
i Hsp26 s¹ syntetyzowane ju¿ przy stê¿eniu etanolu na poziomie 4% i ich iloœæ roœnie wraz ze wzrostem stê¿enia etanolu do 10%. W odró¿nieniu od nich, Hsp82
i wystêpuj¹ce w b³onach Hsp30 wykazuj¹ maksimum stê¿enia przy 6% stê¿eniu
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etanolu (43). To ostatnie bia³ko spe³nia rolê negatywnego regulatora b³onowej
H+-ATP-azy.

5. Stres oksydacyjny
Dro¿d¿e s¹ fizjologicznie przystosowane do wzrostu i rozmna¿ania zarówno
w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. W zasadzie w warunkach fermentacji
etanolowej wzrost dro¿d¿y przebiega ca³kowicie beztlenowo, a tlen pozyskiwany
jest z cz¹steczek cukrów. W procesie redukcji tlenu w ³añcuchu tlenowym w mitochondriach pewna czêœæ tlenu z jego ogólnej puli, szacowana na ok. 2% wykorzystywanego tlenu, nie jest redukowana, lecz ulega przekszta³ceniu w rodniki hydroksylowe (OH•), ponadtlenkowe (O2· –) i nadtlenek wodoru (H2O2). Iloœæ tych rodników
gwa³townie wzrasta w obecnoœci tlenu gazowego. Ponadto produkcjê reaktywnych
form (RFT) tlenu wzmaga szok cieplny oraz obecnoœæ etanolu i metali ciê¿kich.
Wszystkie te czynniki powoduj¹ uszkodzenia w bia³kach mitochondrialnych, szczególnie w cytochromie bc1, co zak³óca prawid³owy przebieg reakcji zwi¹zanych z redukcj¹ tlenu.
Komórki dro¿d¿owe zosta³y wyposa¿one w szereg zabezpieczeñ przed niszcz¹cym dzia³aniem reaktywnych form tlenu. Nale¿y do nich system oparty na produkcji wewn¹trzkomórkowych przeciwutleniaczy, jak cysteina i glutation, oraz enzymów antyoksydacyjnych, jak katalaza, dysmutaza ponadtlenkowa, oksydaza ksantynowa i dehydrogenaza ksantynowa. W warunkach tlenowych aktywnoœæ wymienionych enzymów wzrasta kilkakrotnie (44). Gwa³townie wzrasta te¿ biosynteza cysteiny i glutationu.

5.1. Enzymy antyoksydacyjne i antyoksydanty
Odpowiedzi¹ komórek na pojawienie siê reaktywnych form tlenu jest ich neutralizacja na drodze enzymatycznej i biochemicznej. Wœród enzymów antyoksydacyjnych najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ mitochondrialna, manganozale¿na dysmutaza
ponadtlenkowa (MnSOD-1), cytoplazmatyczna dysmutaza ponadtlenkowa miedzioi cynkozale¿na (Cu,ZnSOD-2) i cytoplazmatyczna katalaza (CT). W ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym, jednak w mniejszym zakresie, w³¹czona jest tak¿e peroksydaza tioredoksyny (39). W badaniach z u¿yciem mutantów pozbawionych
okreœlonych genów wykazano, ¿e brak tych enzymów znacznie zmniejsza tolerancjê
komórek na wysok¹ temperaturê i obecnoœæ etanolu (9,37).
W niektórych doniesieniach wykazuje siê, ¿e w obecnoœci etanolu dochodzi do
indukcji cytochromu P450. Rola tego enzymu nie jest jednak w pe³ni wyjaœniona.
Prawdopodobnie bierze on udzia³ w usuwaniu etanolu z komórek dro¿d¿owych
w procesach jego utleniania w reticulum endoplazmatycznym (36).
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Poziom aktywnoœci enzymów oksydacyjnych zale¿y od wieku populacji komórkowej. W czasie d³ugotrwa³ego utrzymywania kultury stacjonarnej S. cerevisiae obserwowano zmniejszenie aktywnoœci dysmutazy ponadtlenkowej i wzrost aktywnoœci katalazy. Zjawisko to wynika prawdopodobnie z inaktywacji dysmutazy ponadtlenkowej przez rodniki tlenowe, podczas gdy katalaza i peroksydaza glutationowa
s¹ aktywowane przez nadtlenek wodoru (22).

5.2. Glutation
Do czynników biochemicznych bior¹cych udzia³ w likwidacji stresu oksydacyjnego
nale¿y zaliczyæ glutation, tioredoksynê, glutaredoksynê i cysteinê. Synteza wszystkich wymienionych czynników antyoksydacyjnych jest indukowana przez obecnoœæ
nadtlenku wodoru.
Glutation, tiolowy tripeptyd (L-g-glutamylo-L-cysteinylo-glicyna), jest najwa¿niejszym zwi¹zkiem antyoksydacyjnym spoœród wymienionych. Wystêpuje on w du¿ych
iloœciach w komórkach wiêkszoœci ¿ywych organizmów (42). Jego aktywnoœæ wynika
z obecnoœci reszty cysteinowej, zawieraj¹cej grupê sulfhydrylow¹. Zawartoœæ glutationu w komórkach dro¿d¿y S. cerevisiae mo¿e dochodziæ do 1% ich suchej substancji. Zwi¹zek ten ma silne w³aœciwoœci przeciwutleniaj¹ce i chroni grupy –SH przed
utlenieniem. W formie zredukowanej jest wykorzystywany do redukcji nadtlenków,
w tym nadtlenku wodoru.

6. Stres spowodowany deficytem pokarmowym
Stres spowodowany deficytem pokarmowym rzadko dotyczy braku Ÿród³a wêgla, natomiast czêœciej braku Ÿród³a azotu, fosforu lub niektórych soli mineralnych.
W procesach przemys³owej fermentacji etanolowej Ÿród³em wêgla s¹ zwykle hydrolizaty skrobi lub celulozy oraz disacharydy, jak sacharoza lub laktoza. Wszystkie wymienione wêglowodany, b¹dŸ pod wp³ywem enzymów endogennych, b¹dŸ pod wp³ywem enzymów tworzonych przez dro¿d¿e, s¹ rozk³adane do glukozy. Przy du¿ym
stê¿eniu tego cukru i odciêciu dostêpu tlenu w fermentuj¹cym zacierze przebiega
wy³¹cznie proces fermentacji etanolowej, przy minimalnym oddychaniu. W praktyce
biosynteza enzymów zwi¹zanych z fermentacj¹ innych cukrów ni¿ glukoza oraz systemy transportu innych cukrów s¹ w komórkach ca³kowicie zablokowane przez mechanizm represji katabolicznej. Odpowiedzialna za to zjawisko jest akumulacja
w komórkach cAMP, w czym poœrednicz¹ bia³ka Gpr1 i Gpa2, zwi¹zane z systemem
receptorowym dla glukozy oraz cyklaza adenylowa. Obok kontroli za pomoc¹ cAMP
w komórkach dro¿d¿owych rosn¹cych na pe³nych po¿ywkach (glukoza plus pozosta³e niezbêdne sk³adniki) wystêpuje równoleg³y szlak kontrolowany przez kinazê
bia³kow¹ Sch9 (53). Jednak¿e pod koniec procesu fermentacji dochodzi zwykle do
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wyczerpania glukozy. Wówczas nastêpuje zasadnicza zmiana w³aœciwoœci fizjologicznych komórki i kontrolê nad szlakiem przemian przejmuje kinaza bia³kowa A
(PKA), odpowiedzialna za fosforylacjê bia³ek (53). Wymagane jest jednak, aby po¿ywka w której rosn¹ komórki zawiera³a komplet pozosta³ych niezbêdnych dla komórki sk³adników. Przy braku któregoœ ze sk³adników, a to siê w gorzelnictwie czêsto zdarza, komórki zatrzymuj¹ siê w fazie G0 cyklu komórkowego, co oznacza zablokowanie ich rozmna¿ania. W praktyce gorzelniczej do deficytowych sk³adników
nale¿y zwykle azot. Aby rozszerzyæ jego pulê do zacieru dodaje siê enzymy proteolityczne, które uwalniaj¹ z bia³ek aminokwasy. Du¿o jednak zale¿y od jakoœci surowca u¿ywanego w gorzelni i od w³aœciwej kontroli sk³adu po¿ywki.
Zaragoza i Gancedo stwierdzili, ¿e przy braku azotu diploidalne dro¿d¿e S. cerevisiae,
z deficytem fosfodiesterazy (pde2), wykazuj¹ wzrost w formie podobnej do grzybni
(58). Tego typu wzrost jest stymulowany przez dodatek zewnêtrznego cAMP. Podobne
zachowanie komórek wystêpuje w po¿ywce zawieraj¹cej wystarczaj¹c¹ iloœæ azotu,
ale gdy Ÿród³em wêgla by³ etanol lub mleczan. Wzrost w formie pseudogrzybni nie wyst¹pi³ jednak w obecnoœci glukozy w po¿ywce. By³o to spowodowane represj¹ kataboliczn¹ syntezy enzymów potrzebnych do metabolizmu mleczanów i etanolu. Jednak¿e
wprowadzenie ³agodnego stresu cieplnego (37°C) lub osmotycznego powodowa³o
wzrost pseudohyfalny, mimo obecnoœci glukozy. Tworzenie pseudogrzybni i inwazyjny
wzrost obserwowano równie¿ na po¿ywce zawieraj¹cej czynniki zak³ócaj¹ce strukturê
b³ony lipidowej, jak metanol, n-propanol i izopropanol, ale tylko przy dodatku zewnêtrznego cAMP. We wszystkich obserwacjach potwierdzono, ¿e w warunkach stresowych odpowiedŸ komórki jest koordynowana przez kaskadê MAP-kinaz i cAMP.

7. Stres wywo³any obecnoœci¹ toksyn i inhibitorów
W ostatnich latach obserwuje siê tendencjê do wprowadzania nowych surowców
do produkcji etanolu oraz nowych technologii opartych m.in. na recyrkulacji wywarów. Konsekwencj¹ tych zmian jest pojawienie siê nowych czynników stresowych
zwi¹zanych z kumulowaniem siê w po¿ywce substancji toksycznych. W przypadku
fermentacji surowców celulozowych w trakcie wstêpnej obróbki substratów powstaje furfural, hydroksymetylofurfural, a w trakcie fermentacji tworzony jest kwas
octowy i uwalniane s¹ fenole (18). Koncentracja furfuralu mo¿e siêgaæ nawet kilku
procent. Wymienione zwi¹zki chemiczne s¹ dla dro¿d¿y silnie toksyczne. Dro¿d¿e
S. cerevisiae s¹ zdolne do detoksyfikacji ma³ych stê¿eñ furfuralu i hydroksymetylofurfuralu w obecnoœci tlenu, przemieniaj¹c te zwi¹zki w alkohole (30), niemniej jednak
w warunkach beztlenowych obecnoœæ tych toksyn hamuje szybkoœæ fermentacji, niekiedy nawet o po³owê. Garay-Arroyo i in. wykazali, ¿e furfural w stê¿eniu 2 g/l dzia³a
hamuj¹co na rozmna¿anie komórek (16). Nale¿y jednak pokreœliæ, ¿e efekty dzia³ania tej toksyny zale¿¹ od stosowanego szczepu dro¿d¿y i zakres hamowania wzrostu mo¿e siê wahaæ od 15 do 76%.
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Drug¹ przyczyn¹ gromadzenia siê toksyn jest recyrkulacja frakcji ciek³ej wywaru,
co powoduje kumulacjê soli mineralnych i metali ciê¿kich w zacierze. Hamowanie
wzrostu dro¿d¿y i fermentacji etanolowej mo¿e byæ tak¿e spowodowane przez
kwasy organiczne produkowane przez bakterie mlekowe i octowe zaka¿aj¹ce zacier.
W literaturze naukowej zwraca siê tak¿e uwagê na negatywny wp³yw niektórych
metali na fermentacjê etanolow¹. Obecnoœæ jonów kadmu, ¿elaza i miedzi wzmaga
stres oksydacyjny poprzez uczestnictwo tych jonów w reakcjach Fentona, powoduj¹c zwiêkszon¹ produkcjê rodników tlenowych (5,48). Zjawisko to jest szczególnie widoczne w hodowlach tlenowych dro¿d¿y, natomiast w warunkach beztlenowych jego rola jest mniejsza. W wyniku stresu tlenowego generowanego przez
obecnoœæ jonów metali dochodzi do utleniania lipidów w b³onach biologicznych,
bia³ek i aminokwasów oraz zrywanie wi¹zañ peptydowych. W wyniku tych zmian
dochodzi do tworzenia wi¹zañ karbonylowych.
Silne dzia³anie toksyczne na dro¿d¿e wykazuje kwas octowy i mlekowy. Narendranath i in. wykazali, ¿e hamowanie wzrostu dro¿d¿y nastêpuje ju¿ przy 0,5% kwasu octowego i 2,5% kwasu mlekowego (38). Inhibuj¹ce dzia³anie obu kwasów ma
charakter synergistyczny. Kwas octowy jest znany ze swej fungostatycznej i fungicydowej aktywnoœci, co wykorzystywane jest przy konserwacji ¿ywnoœci. Szkodliwe
dzia³anie s³abych kwasów wynika nie tylko ze wzrostu stê¿enia jonów wodorowych
wokó³ komórki, ale tak¿e wskutek wnikania tych kwasów do wnêtrza komórki i ich
wewn¹trzkomórkowej dysocjacji. Uwalniane na tej drodze jony wodorowe musz¹
byæ szybko usuniête z wnêtrza komórki przez pompy protonowe, co wymaga du¿ych iloœci energii. Komórki inkubowane w po¿ywce o niskim pH trac¹ swoj¹ odpornoœæ na stres temperaturowy. W obecnoœci glukozy niekorzystne dzia³anie kwasów
organicznych nasila siê. Przy stê¿eniu kwasu octowego na poziomie 80 mM mo¿e
nawet dojœæ do zaprogramowanej œmierci komórek (17,32). Widoczna jest w takiej
sytuacji kondensacja chromatyny i ekspozycja fosfatydyloseryny na zewnêtrznej powierzchni plazmalemmy. Przy wzroœcie dro¿d¿y przy niskim pH obserwowana jest
wyraŸna aktywacja katalazy cytozolowej i dysmutazy ponadtlenkowej.
Niewielkie stê¿enie kwasu octowego w zacierze mo¿e hamowaæ produkcjê etanolu, ale dzieje siê tak nie u wszystkich szczepów. Zahamowanie fermentacji etanolowej przez kwas octowy mo¿na wi¹zaæ ze spadkiem ATP, zu¿ywanego w celu utrzymania odpowiedniego poziomu pH wewn¹trz komórek. Nale¿y jednak podkreœliæ,
¿e przemys³owe rasy dro¿d¿y gorzelniczych znacznie lepiej znosz¹ stres wywo³any
obecnoœci¹ inhibitorów, ni¿ rasy stosowane w warunkach laboratoryjnych (16).
W generowaniu stresu toksycznego mog¹ tak¿e braæ udzia³ zwi¹zki stosowane
do dezynfekcji. Badacze japoñscy wykazali, ¿e obecnoœæ tetrachloroizoftalonitrylu
(TPN) kaptanu i tiuramu w stê¿eniach subletalnych wywo³uje indukcjê syntezy bia³ka Hsp104 (15).
Jedn¹ z silnych toksyn jest etanol, szczególnie w stê¿eniach powy¿ej 5%. Dzia³a
on odwadniaj¹co na dwuwarstwê fosfolipidow¹ b³ony cytoplazmatycznej, bia³ka
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membranowe, bia³ka cytoplazmatyczne i kwasy nukleinowe. Zak³óca to funkcjê bia³ek enzymatycznych i obni¿a ¿ywotnoœæ komórek. Obok etanolu drug¹ toksyn¹ komórkow¹, tworzon¹ na szlaku fermentacji etanolowej, jest acetaldehyd. Dziêki ma³ej masie cz¹steczkowej i du¿ej polarnoœci oddzia³uje on z wod¹ i redukuje aw.
Wewn¹trzkomórkowe stê¿enie acetaldehydu nie przekracza 0,1% w/v, jednak nale¿y
zaznaczyæ, ¿e dyfunduje on przez b³onê cytoplazmatyczn¹ znacznie wolniej ni¿ etanol.

8. Stres mechaniczny
Rozwój przemys³owej produkcji etanolu na cele paliwowe spowodowa³ znaczne
powiêkszenie skali jego produkcji. Wyrazem tego mo¿e byæ kilkukrotne zwiêkszenie objêtoœci kadzi fermentacyjnych. Operowanie du¿ymi naczyniami produkcyjnymi spowodowa³o koniecznoœæ intensywnego mieszania zacierów oraz ich transport.
W wyniku tych zmian pojawi³ siê nowy czynnik stresogenny – stres mechaniczny
wywo³any si³ami œcinaj¹cymi. Jest on generowany w czasie d³ugotrwa³ego mieszania, pompowania oraz wirowania zacieru.
Przy szybkim mieszaniu po¿ywki wystêpuje zmniejszenie poziomu ATP, spowolnienie pobierania tlenu i zwolnienie szybkoœci wzrostu (8). Wed³ug niektórych autorów silny stres mechaniczny mo¿e prowadziæ do rozerwania œcian komórkowych,
a w konsekwencji nawet do œmierci komórek (1).
Jedn¹ z przyczyn stresu mechanicznego mog¹ byæ si³y odœrodkowe wystêpuj¹ce
w czasie wirowania dro¿d¿y. Proces wirowania jest stosowany przy separacji frakcji
komórkowej i jej zawracaniu w fermentacjach z recyrkulacj¹ komórek. W badaniach
Yoshida i in. wykazano jednak, ¿e komórki dro¿d¿owe s¹ bardzo odporne na uszkodzenia nawet przy stosowaniu wirowania przy 450 000 x g (57).
W literaturze naukowej przedstawiono tak¿e szereg badañ zwi¹zanych z dzia³aniem ciœnienia hydrostatycznego na komórki dro¿d¿owe, jednak¿e zakres ciœnieñ
stosowanych w tych badaniach, siêgaj¹cy setek MPa, nie ma ¿adnego zwi¹zku z ciœnieniami panuj¹cymi w aparaturze technologicznej zwi¹zanej z produkcj¹ etanolu.
W praktyce najwiêksze ciœnienia generuj¹ pompy, jednak ciœnienie wystêpujace
w tych urz¹dzeniach nie przekracza kilku MPa i dzia³a przez bardzo krótki czas. Przy
d³ugotrwa³ym dzia³aniu wysokiego ciœnienia hydrostatycznego lub barycznego mo¿e
dojœæ do uszkodzenia b³ony cytoplazmatycznej. Ponadto mo¿e dojœæ do odwracalnych przejœæ fazowych i uszkodzeñ bia³ek (25). Zakres tych zmian zale¿y od wielkoœci
ciœnienia i czasu jego dzia³ania. Przy stosowaniu ciœnieñ powy¿ej 200 MPa mo¿na obserwowaæ w komórkach zmiany w ultrastrukturze komórek, które mijaj¹ po powrocie do normalnego ciœnienia atmosferycznego (26). Jedn¹ z najbardziej widocznych
zmian w warunkach wysokiego ciœnienia jest zmniejszenie rozmiarów komórek. Belo
i in. którzy stosowali mniejsze ciœnienia, w granicach 0,1-1,5 MPa, równie¿ obserwowali zmniejszanie siê rozmiarów komórek i ich przyspieszone starzenie (3).
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9. Synergia czynników stresowych – stres wieloczynnikowy
Komórki dro¿d¿owe wystawione na stres wystêpuj¹cy w umiarkowanym nasileniu, nabywaj¹ odpornoœci nie tylko na wiêksz¹ dawkê tego stresu, ale tak¿e uodparniaj¹ siê na inne stresy. Wskazuje to na wystêpowanie synergizmu miêdzy stresami
generowanymi w czasie wzrostu drobnoustrojów. Taka krzy¿owa odpornoœæ stanowi dowód na istnienie zintegrowanego mechanizmu odpowiedzi komórkowej na
stresy œrodowiskowe. Jednym z takich przyk³adów jest synergizm miêdzy stresem
termicznym i stresem etanolowym, w wyniku, którego komórki dro¿d¿y gorzej toleruj¹ du¿e stê¿enie etanolu w podwy¿szonej temperaturze. Wynika to z wy¿szego
powinowactwa etanolu do hydrofobowej warstwy t³uszczowej b³ony cytoplazmatycznej, co prowadzi do jej rozpuszczenia i dezintegracji komórek. Etanol powoduje te¿ denaturacjê bia³ek komórkowych, co zak³óca metabolizm komórkowy i przyspiesza œmieræ komórek. Wykazano równie¿, ¿e w akumulacji trehalozy bierze interaktywny udzia³ zarówno stê¿enie NaCl, jak i podwy¿szona temperatura. Wyst¹pienie jednoczeœnie obu czynników stresowych prowadzi do wytworzenia znacznie
wiêkszej iloœci trehalozy ni¿ to ma miejsce w obecnoœci pojedynczego czynnika (7).
Podobne zjawisko wyst¹pi³o w syntezie glicerolu, gdzie oba czynniki dzia³a³y synergistycznie, choæ nieco silniej w obecnoœæ chlorku sodowego.
Vianna i in. badaj¹c dzia³anie szoku termicznego i etanolowego na poziom i aktywnoœæ trehalazy stwierdzili, ¿e ¿aden z tych stresów nie wp³ywa³ w sposób jednoznaczny na ten enzym, gdy by³ stosowany w pojedynkê (54). Wprowadzaj¹c wy³¹cznie stres etanolowy obserwowano, ¿e u czêœci szczepów korelacja miêdzy akumulacj¹ trehalozy a jej aktywnoœci¹ jest negatywna, u czêœci pozytywna, a u czêœci
nie ma jej w ogóle. Tymczasem przy po³¹czeniu stresu cieplnego i etanolowego korelacja ta jest zdecydowanie pozytywna (54).
Lewis i in. badali wra¿liwoœæ dro¿d¿y na umiarkowany stres cieplny, ostry stres
cieplny, stres etanolowy, oksydacyjny, odpornoœæ na wolne i szybkie zamra¿anie,
zasolenie i kwas octowy (27). Autorzy ci wykazali, ¿e poszczególne szczepy znacznie siê ró¿ni¹ miêdzy sob¹ w odpornoœci na poszczególne stresy, a ró¿nice miêdzy
nimi mog¹ byæ nawet 1000-krotne. Wszystkie czternaœcie badanych przez nich
szczepów odznacza³o siê dobr¹ odpornoœci¹ na stres oksydacyjny (H2O2). Jednoczeœnie wykazali, ¿e istnieje dodatnia korelacja miêdzy odpornoœci¹ na stres oksydacyjny a innymi rodzajami stresów, z wyj¹tkiem stresu etanolowego. By³o to podstaw¹
do wyci¹gniêcia wniosku, ¿e stres oksydacyjny wystêpuje ³¹cznie z innymi stresami.
Odpornoœæ na stres oksydacyjny mo¿e byæ zatem dobrym miernikiem ogólnej odpornoœci na stresy. Jednoczeœnie stwierdzili, ¿e kumulacja trehalozy towarzyszy
wszystkim stresom, z wyj¹tkiem stresu wywo³anego przez kwas octowy. Wspó³czynnik korelacji miêdzy zawartoœci¹ trehalozy, a stresami jest jednak znacznie
mniejszy, ni¿ to ma miejsce przy odpornoœci na nadtlenek wodoru.
Efekty synergii widoczne s¹ tak¿e przy poddaniu komórek dro¿d¿y dzia³aniu
umiarkowanego ciœnienia, rzêdu 50 MPa. Wstêpnie „œciskanie” dro¿d¿y zwiêksza
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tolerancjê komórek na szok cieplny, szok wysokiego ciœnienia i szok niskich temperatur. W tym sensie reakcja komórki na wysokie ciœnienie wpisuje siê w ogóln¹ odpowiedŸ dro¿d¿y na stresy œrodowiskowe.

10. Podsumowanie
Wiêkszoœæ procesów technologicznych z udzia³em dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae
przebiega w warunkach, które generuj¹ ró¿norodne stresy œrodowiskowe wp³ywaj¹ce negatywnie na wzrost i metabolizm komórek. W drodze ewolucji dro¿d¿e
wytworzy³y odpowiednie systemy obronne, minimalizuj¹ce dzia³anie szkodliwych
czynników zewnêtrznych. Na podstawie analizy danych literaturowych wskazuje
siê, ¿e odpornoœæ poszczególnych szczepów dro¿d¿y S. cerevisiae jest bardzo zró¿nicowana, a odpowiedŸ na czynnik stresowy mo¿e siê ró¿niæ swoim natê¿eniem miêdzy poszczególnymi szczepami nawet 1000-krotnie. Podkreœla to znaczenie okreœlenia w³aœciwych kryteriów do wyboru odpornych szczepów, przydatnych w warunkach przemys³owych. Dotychczasowy stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczne wytypowanie jednego, czy kilku niezawodnych kryteriów pozwalaj¹cych na wybór odpornych szczepów.
Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach 2007-2010 jako projekt badawczo-rozwojowy.
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