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Effect of high hydrostatic pressure on metabolism of microorganisms
Summary
During last years a renewed interest in high hydrostatic pressure (HHP) has
been observed particularly in food and pharmaceutical industry where is uses
for preservation and sterilization of products. Pressure is a physical factor affecting conformation of biological macromolecules and influencing chemical reactions without introduction of any additional agents, e.g. salts. So it is a considerable factor in basic research, which enables analysis of the mechanism of
conformational changes of nucleic acids, proteins and lipids as well as interactions between molecules. Detailed analysis of these processes is valuable not
only from cognitive point of view but it has very important practical aspect. HHP
become wider and wider used for inactivation of bacteria so recognition of its
influence on entire cell is important for safety of consumers and patients.
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W ostatnich latach obserwuje siê wzrost zainteresowania wysokim ciœnieniem hydrostatycznym (HHP, ang. High Hydrostatic
Pressure) zarówno w przemyœle spo¿ywczym jak i farmaceutycznym, gdzie wykorzystywane jest do konserwacji ¿ywnoœci i sterylizacji produktów medycznych. Ciœnienie jest czynnikiem fizycznym, który modyfikuje strukturê makrocz¹steczek biologicznych oraz wp³ywa na reakcje chemiczne bez koniecznoœci
wprowadzania do uk³adu innych zwi¹zków chemicznych, jak

Wp³yw wysokiego ciœnienia hydrostatycznego na metabolizm mikroorganizmów

np. sole. Jest, zatem istotnym czynnikiem w badaniach podstawowych pozwalaj¹cym na analizê mechanizmu zmiany konformacji bia³ek, kwasów nukleinowych i lipidów. Pozwala równie¿ lepiej poznaæ mechanizmy rz¹dz¹ce oddzia³ywaniami pomiêdzy pojedynczymi cz¹steczkami oraz ich kompleksami. W pracy tej omówione
bêd¹ wyniki badañ wp³ywu HHP na komórki mikroorganizmów i procesy w nich zachodz¹ce. Poznanie tych procesów ma nie tylko walor poznawczy, ale równie¿ praktyczny z punktu widzenia bezpieczeñstwa produktów ¿ywnoœciowych czy farmaceutycznych sterylizowanych za pomoc¹ HHP.

2. Wp³yw HHP na mikroorganizmy
Ciœnienie powoduje zmianê metabolizmu mikroorganizmów b¹dŸ ich inaktywacjê. W szeroko zakrojonych badaniach maj¹cych na celu poznanie jego wp³ywu na
organizmy ¿ywe prowadzonych na bakteriach i grzybach ró¿nych gatunków wykazano, ¿e mikroorganizmy s¹ odporne na kompresjê w pewnych zakresach ciœnienia.
Najbardziej odporne s¹ spory, czyli formy przetrwalnikowe w stanie spoczynku, formy czynne (kie³kuj¹ce spory) wykazuj¹ wiêksz¹ wra¿liwoœæ. Generalnie wzrost i podzia³ komórek organizmów mezofilnych, przystosowanych do ¿ycia pod ciœnieniem
atmosferycznym (0,1 MPa) w zakresie 0,1-50 MPa ulega zahamowaniu proporcjonalnie do wzrostu ciœnienia (1,2). Na przyk³adzie E. coli pokazano, ¿e ruchliwoœæ bakterii zmniejsza siê wraz ze wzrostem ciœnienia co spowodowane jest inhibicj¹ tworzenia nowych wici oraz zaburzeniem funkcjonowania ju¿ istniej¹cych (2). Wraz ze
wzrostem ciœnienia inhibicji ulegaj¹ równie¿ tak istotne dla ¿ycia procesy, jak replikacja, transkrypcja i translacja oraz transport wewn¹trzkomórkowy wartoœci ciœnienia, w których zahamowanie danego procesu nastêpuje w 100% przedstawiono w tabeli 1 (2-6). Ciœnienie powy¿ej 200 MPa powoduje ca³kowit¹ inaktywacjê wiêkszoœci
mikroorganizmów (7-10).

Tabela 1
Procesy komórek E. coli wra¿liwe na dzia³anie wysokiego ciœnienia

Proces
1

HHP(MPa)
w którym nastêpuje
100% inhibicja procesu

Uwagi
Badany proces oceniano na podstawie:

Literatura

2

3

4

ruchliwoœæ

61,2

drogi przebytej przez bakterie w kapilarze wype³nionej agarem

(2)

transport wewn¹trzkomórkowy

26,5

transportu IPTG w komórce

(3)

podzia³ komórkowy

50

obserwacji tworzenia filamentów

(4)

wzrost

50

oznaczenia wartoœci cfu/ml

(5)
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1

2

[14C]tyminy

3

4

replikacja

50

inkorporacji

do DNA

(5)

translacja

67

inkorporacji [14C]uracylu do RNA

(5)

transkrypcja

77

inkorporacji [14C]leucyny do bia³ka

(5)

zdolnoœæ utrzymania
przy ¿yciu

100

oznaczenia wartoœci OD600 i cfu/ml

(6)

2.1. Wp³yw HHP na bakterie mezofilne
Bakterie E. coli s¹ najbardziej popularnym modelem w badaniach wp³ywu HHP
z uwagi na pokrewieñstwo z barofilami (organizmy przystosowane do ¿ycia w warunkach zwiêkszonego ciœnienia). W zakresie 10-40 MPa obserwowano wyd³u¿anie
siê komórek E. coli. Ich d³ugoœæ pod ciœnieniem 40 MPa zwiêksza³a siê 7-krotnie.
Efekt ten powoduje pozorny wzrost stê¿enia bakterii po kompresji obserwowany
jako wzrost wartoœci absorbancji zawiesiny. Zjawisko to jest ca³kowicie odwracalne
po obni¿eniu ciœnienia do 0,1 MPa (11). Morfologiczne ró¿nice w wygl¹dzie bakterii
sugeruj¹ zmiany na poziomie molekularnym i te g³ównie skupiaj¹ uwagê badaczy
(4). Wyd³u¿anie siê komórek jest konsekwencj¹ zaburzeñ w cytoszkielecie. Pierwszym etapem w podziale komórek E. coli jest utworzenie pierœcienia bia³ka FtsZ. Ciœnienie 50 MPa powoduje inhibicjê tego procesu, a to manifestuje siê w³aœnie filamentowym wzrostem bakterii, który trwa jeszcze przez ok. 90 min po dekompresji
(12). Filametowy wzrost pod ciœnieniem nie jest zale¿ny od bia³ka SulA, inhibitora
polimeryzacji FtsZ. E. coli pozbawiona proteazy Lon charakteryzowa³a siê hiperfilamentowym wzrostem, podczas gdy podwójna mutacja lon-sulA- spowodowa³a inhibicjê wzrostu (13). Mechanizm tego zjawiska nie zosta³ w pe³ni poznany. Konsekwencj¹ zaburzeñ w obrêbie cytoszkieletu jest równie¿ ograniczenie transportu wewn¹trzkomórkowego. Transport pomiêdzy poszczególnymi organellami mo¿e byæ
zaburzony wskutek destrukcyjnego wp³ywu ciœnienia na mikrotubule, a tak¿e inne
elementy cytoszkieletu (14).
Uszkodzenie cytoszkieletu powoduje tak¿e wzrost p³ynnoœci cytoplazmy, co jest
bezpoœrednim powodem „ucieczki” z komórki szeregu zwi¹zków. W komórkach
poddanych kompresji pod ciœnieniem 200 MPa z jednoczesnym gwa³townym obni¿eniem temperatury i pH obserwowano obni¿ony poziom aminokwasów i kwasu pikolinowego w porównaniu z bakteriami poddanymi lizie z u¿yciem metody zamra¿ania-rozmra¿ania (ang. freeze-thaw). Zjawisku temu przeciwdzia³a³o dodanie do
roztworu diamin, które oddzia³uj¹ z elementami cytoszkieletu poprzez wytwarzanie wi¹zañ poprzecznych (15). Oprócz dystrybucji ró¿nych zwi¹zków wewn¹trz komórki, cytoszkielet pe³ni tak¿e bardzo wa¿n¹ funkcjê w tworzeniu wrzeciona podzia³owego, co umo¿liwia rozdzia³ materia³u genetycznego do potomnych komórek
i wyznacza miejsce wytworzenia siê przegrody wtórnej. Zaburzenie zatem funkcji
cytoszkieletu powoduje zahamowanie podzia³u komórkowego (16).
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Wspomniano, ¿e podstawowe procesy ¿yciowe komórki replikacja, transkrypcja
i translacja ulegaj¹ ca³kowitemu zahamowaniu pod ciœnieniem 50, 77 i 67 MPa, odpowiednio (tab. 1), s¹ to procesy z³o¿one z trzech etapów incjacji, elongacji i terminacji, w których uczestniczy wiele ró¿nych bia³ek, co powoduje, ¿e nie na ka¿dym
etapie s¹ tak samo wra¿liwe. Najbardziej wra¿liwe s¹ etapy inicjacji i terminacji
ani¿eli etap elongacji ³añcucha (1). Hodowla bakterii E. coli w 40 MPa skutkuje obni¿eniem iloœci DNA i wzrostem stê¿enia RNA, nie zmienia siê natomiast ca³kowita
iloœæ bia³ka (1). Czêœciowym wyjaœnieniem tego zjawiska mo¿e byæ obserwowana
ju¿ w 27 MPa inaktywacja gyrazy DNA (13). Na podstawie analizy in vitro wp³ywu
HHP na polimerazê RNA u E. coli wykazano inhibicjê etapu elongacji ³añcucha
w przeciwieñstwie do S. violacea (barofile). Stwierdzono, ¿e enzym ten u bakterii barofilnych tworzy kompleks z czynnikiem s70, dziêki czemu jest stabilny w podwy¿szonym ciœnieniu (14).
HHP powoduje równie¿ odwracaln¹ inhibicjê wi¹zania aminoacylo-tRNA do kompleksu rybosom-mRNA i transferu tRNA z miejsca A do P. Stabilnoœæ rybosomów pod
ciœnieniem w warunkach in vitro zale¿y w znacznej mierze od stê¿enia jonów magnezowych, im wy¿sze, tym wiêksza wra¿liwoœæ rybosomów na kompresjê. Zale¿noœci tej nie potwierdzono w badaniach in vivo (19,20).
Poddanie bakterii E. coli W3110 krótkiemu szokowi ciœnieniowemu (kompresja-dekompresja ok. 30 s) nie wywo³a³o ¿adnych zak³óceñ w ich cyklu ¿yciowym. Natomiast inkubacja tego szczepu pod ciœnieniem 54,6 MPa w czasie 400 min spowodowa³a prawie trzykrotne spowolnienie rozwoju bakterii (A600 – 0,08;
1,3 × 107cfu/ml) (cfu- jednostka tworz¹ca koloniê) w porównaniu z kultur¹ kontroln¹
hodowan¹ pod ciœnieniem atmosferycznym (A600 – 0,3; 4 × 107cfu/ml) (21).

2.1.1. Synteza bia³ek szoku ciœnieniowego
Poddanie E. coli szokowi ciœnieniowemu 54,6 MPa spowodowa³o spadek syntezy
bia³ek do ok. 13% iloœci produkowanej w warunkach naturalnych (21). Za pomoc¹
elektroforezy dwukierunkowej na ¿elu poliakrylamidowym zidentyfikowano 55 bia³ek, których ekspresja indukowana jest przez HHP, okreœlono je jako bia³ka szoku
ciœnieniowego (PIP, ang. Pressure Induced Protein). Synteza PIP by³a najbardziej efektywna po kompresji w 81,9 MPa. Szczególn¹ uwagê zwrócono na trzy bia³ka (16, 66
i 54 kDa), których iloœæ wzrasta³a wraz ze wzrostem ciœnienia. Bia³ka o masach 66
kDa i 54 kDa zidentyfikowano jako bia³ka szoku termicznego (HSP, ang. Heat Shock
Protein). Pierwsze z nich okaza³o siê bia³kiem opiekuñczym DnaK, a drugie GroEL.
Oprócz HSP zidentyfikowano cztery bia³ka szoku zimnego (CSP, ang. Cold Shock Protein) w szczególnoœci CspA (21). Rola pozosta³ych bia³ek PIP nadal jednak pozostaje
nieznana. Ciœnienie jest jedynym jak dot¹d czynnikiem powoduj¹cym indukcjê syntezy tylu bia³ek szoku termicznego. Nie obserwowano inhibicji syntezy bia³ek kontroluj¹cych procesy transkrypcji i translacji, mimo zmniejszenia tempa wzrostu koBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 44-58 2009
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mórek. Indukcja syntezy bia³ek HSP i CSP odbywa siê na drodze aktywacji wszystkich rybosomów znajduj¹cych siê w komórce, przez wp³yw na fosforylacjê lub aktywnoœæ ATPazow¹ bia³ka DnaK (21).
Bia³ko GroEL wi¹¿e siê z b³on¹ komórkow¹ i powoduje wzrost jej uporz¹dkowania i stabilnoœci, co zapobiega penetracji wnêtrza struktury przez wodê (22). Tym
samym GroEL wp³ywa ochronnie na b³ony lipidowe i minimalizuje zmiany w strukturze pod wp³ywem HHP. Bia³ka HSP i CSP pe³ni¹ rolê „opiekuñcz¹” przeciwdzia³aj¹c
denaturacji ciœnieniowej innych bia³ek i tworzeniu agregatów, a po przywróceniu
warunków fizjologicznych umo¿liwiaj¹ ich powtórne poprawne sfa³dowanie. Wykazano równie¿, ¿e bakterie poddane wstêpnie lekkiemu szokowi termicznemu charakteryzowa³y siê znacznie wiêksz¹ odpornoœci¹ na dzia³anie ciœnienia (23). Du¿e
znaczenie odgrywa³ tak¿e sk³ad medium, w którym bakterie by³y poddawane kompresji. Gdy zawiera³o ono niewielk¹ iloœæ sk³adników od¿ywczych indukcja syntezy
PIP by³a efektywniejsza (23).
Obok zwiêkszania poziomu ekspresji HSP, wzrost ciœnienia powoduje tak¿e indukcjê czynnika s32. Czynnik ten rozpoznaje specyficzne sekwencje promotorowe
genów, które nie s¹ aktywne w warunkach fizjologicznych. Ich ekspresja nastêpuje
dopiero w momencie zaistnienia sytuacji stresowej. Nale¿¹ do nich bia³ka DnaK, Lon
i ClpPX, ich zwiêkszon¹ syntezê obserwowano po ekspozycji bakterii na ciœnienie
150 MPa (23).

2.1.2. Indukcja odpowiedzi SOS
OdpowiedŸ SOS w komórkach bakteryjnych indukowana jest najczêœciej przez
promieniowanie ultrafioletowe lub dzia³anie mitomycyny C, ale równie¿ przez
wzrost ciœnienia (24,25). Ciœnienie w zakresie 0,1-100 MPa, powoduje szereg zaburzeñ w cyklu ¿yciowym bakterii prowadz¹cych do jej inaktywacji, ale nie powoduje
to rozerwania b³ony komórkowej. Uwa¿a siê, ¿e g³ównym powodem œmierci komórki spowodowanej przez ciœnienie jest kumulacja uszkodzeñ bia³ek i b³on komórkowych (26). W alternatywnym modelu opartym na porównaniu danych dla bakterii
Salmonella zak³ada siê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ œmierci jest zak³ócenie równowagi metabolicznej efektem czego jest uwolnienie du¿ej iloœci wolnych rodników tlenowych
(27). Dowodem potwierdzaj¹cym s³usznoœæ tej hipotezy jest eksperyment, w którym
wykorzystano alkaliczn¹ fosfatazê (AP). W warunkach naturalnych aktywacji tego
enzymu nastêpuje wskutek utlenienia grup SH, które zachodzi w peryplazmie, dok¹d bia³ko to jest kierowane przez peptyd liderowy. AP pozbawiona tego peptydu
pozostaje na terenie cytoplazmy. W komórkach poddanych dzia³aniu HHP uleg³a
jednak aktywacji, œwiadczy to o obecnoœci tlenu w cytoplazmie, a zatem ciœnienie
generuje tworzenie reaktywnych form tlenu (28). Ponadto mutanty posiadaj¹ce
uszkodzone geny katE, katF oxyR, sodAB i soxS by³y znacznie bardziej wra¿liwe na
HHP ani¿eli szczepy dzikie (29).
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Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e odpowiedŸ SOS komórki wywo³ana przez ciœnienie
jest wynikiem denaturacji represora LexA. Okaza³o siê jednak, ¿e spowodowana jest
ona nie denaturacj¹ a wzrostem jego aktywnoœci, jak równie¿ wzrostem aktywnoœci
RecA. Wzrost aktywnoœci tych czynników prowadzi do indukcji cyklu litycznego
profaga l oraz profaga toksyny Shiga, co nale¿y mieæ na uwadze stosuj¹c HHP do
sterylizacji produktów ¿ywnoœciowych i farmaceutycznych (23,30).
W polu zainteresowania badaczy znalaz³y siê tak¿e elementy ³añcucha oddechowego. Wiêkszoœæ z nich jest na sta³e zakotwiczona w b³onie mitochondrialnej. Wraz
ze wzrostem ciœnienia w b³onach roœnie udzia³ frakcji nienasyconych kwasów t³uszczowych, tym samym modyfikacji ulegaj¹ oddzia³ywania b³ona mitochondrialna –
elementy ³añcucha oddechowego, co prowadzi do zaburzeñ w jego pracy i upoœledzenia w dostarczaniu energii. W celu dok³adniejszego scharakteryzowania udzia³u
³añcucha oddechowego w tolerancji niektórych bakterii na ciœnienie badano mutanty E. coli pozbawione genu cydD, którego produkt jest niezbêdny w formowaniu prawid³owo dzia³aj¹cego kompleksu cytochromów bd. Okaza³o siê, ¿e mutanty wykazywa³y wiêksz¹ wra¿liwoœæ na HHP ani¿eli szczep rodzicielski (31).

2.1.3. Wp³yw HHP na ekspresjê genów E. coli
Analizuj¹c wp³yw HHP na ekspresjê genów wykorzystano promotory lac i tac
operonu laktozowego (32). W tym celu do komórek bakteryjnych wprowadzono plazmid koduj¹cy gen acylotransferazy chloramfenikolu (CAT) pod kontrol¹ promotora
lac. Stransformowane bakterie poddano dzia³aniu ciœnienia 30 MPa (33). Ekspresja
CAT pod wp³ywem kompresji by³a œrednio 80-90 razy wy¿sza, w porównaniu z poziomem uzyskanym w wyniku indukcji za pomoc¹ IPTG w warunkach ciœnienia atmosferycznego (0,1 MPa), podczas gdy ekspresja genu b-galaktozydazy by³a jedynie
2,7-raza wy¿sza (32). Podobne wyniki otrzymano, gdy wspomniane geny umieszczono za promotorem tac (33). Indukcja ekspresji obu tych genów œwiadczy o wp³ywie
HHP na represor LacI. W badaniach in vitro represora LacI wykazano, ¿e pod wp³ywem ciœnienia aktywna forma tetrameryczna ulega dysocjacji do nieaktywnej formy
dimerycznej (34).
Za pomoc¹ techniki mikromacierzy zbadano zmiany w profilu ekspresji genów
E. coli poddanych dzia³aniu HHP. Badano frakcje bakterii w wyk³adniczej i stacjonarnej fazie wzrostu poddane kompresji w 30 i 50 MPa. Próbê odniesienia stanowi³y
kultury E. coli hodowane w 0,1 MPa (tab. 2) (35). W fazie wzrostu wyk³adniczego aktywnych by³o 469 i 313 genów w ciœnieniu 30 i 50 MPa, a w stacjonarnej 698 i 662
odpowiednio. W obu fazach aktywacji lub inhibicji ulega³y ró¿ne klasy genów, odpowiedzialne za ró¿ne procesy wewn¹trzkomórkowe (35).
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Tabela 2
Liczba genów, których ekspresja ulega zmianie pod wp³ywem kompresji w ró¿nych warunkach ciœnienia (35)

Kategoria

genu1)

Liczba
analizowanych
genów

Wczesna faza wyk³adnicza
30 MPa

50 MPa

PóŸna faza wyk³adnicza
30 MPa

50 MPa

æ2

Æ0,5

æ2

Æ0,5

æ2

Æ0,5

æ2

Æ0,5

metabolizm aminokwasów

118

6

3

2

2

4

9

3

5

biosynteza kofaktorów, grup prostetycznych,
noœników

125

6

2

6

1

14

2

14

1

b³ona komórkowa

188

6

14

4

12

25

7

22

6

procesy komórkowe

101

16

3

7

3

14

7

22

6

metabolizm cz¹steczek ³¹cz¹cych ró¿ne szlaki

148

15

13

7

13

16

13

8

14

metabolizm energii

347

30

64

10

44

38

24

22

39

metabolizm kwasów t³uszczowych i fosfolipidów

58

2

3

3

2

15

2

16

3

metabolizm nukleotydów

114

5

9

5

8

25

6

24

3

funkcje regulatorowe

103

4

6

6

5

8

12

7

9

replikacja

89

2

2

2

3

21

2

17

3

bia³ka transportuj¹ce lub wi¹¿¹ce

356

41

28

16

30

25

25

23

32

translacja

143

2

7

2

3

79

2

77

4

transkrypcja

47

1

1

3

1

14

3

10

1

inne kategorie

228

15

12

15

8

23

20

23

19

hipotetyczne

1966

99

52

54

36

93

150

83

146

Ogó³em

4131

250

219

142

171

414

284

365

297

1)

klasyfikacja kategorii genów wg Riley M. i Laberdan B., (60).
æ2 liczba genów dla, których stosunek Cy5/Cy3æ2 (Cy5-geny aktywne w komórkach hodowanych w podwy¿szonym ciœnieniu, Cy3-geny aktywne w komórkach hodowanych pod ciœnieniem atmosferycznym.
Æ0,5 liczba genów dla, których stosunek Cy5/Cy3Æ0,5.
Wartoœci Cy5/Cy3æ2 i Cy5/Cy3Æ0,5 traktowano jako zmiany istotne w eksperymencie oznaczaj¹ce wzrost (upregulation)
i zahamowanie (downregulation) aktywnoœci genu.

Bakterie E. coli przystosowane s¹ do ¿ycia w warunkach ciœnienia atmosferycznego, jednak¿e pewne szczepy wykazuj¹ wiêksz¹ odpornoœæ wzglêdem HHP. W badaniach prowadzonych na szczepie MG1655 pokazano, ¿e bakterie te mog¹ nie tylko
prze¿yæ, ale tak¿e mno¿yæ siê w warunkach podwy¿szonego ciœnienia. W szczepie
tym stwierdzono obecnoœæ trzech osobnych linii mutantów: LMM1010, LMM1020
i LMM1030, charakteryzuj¹cych siê wy¿szym podstawowym poziomem bia³ek Lon,
DnaK, ClpPX, GroEL, GroES, GrpE, ClpB i HtpG w porównaniu ze szczepem rodzicielskim (36). Podobne wyniki otrzymano, gdy porównano iloœæ RpoH u mutantów
i szczepu rodzicielskiego, przy czym linia LMM1030 wykazywa³a najwy¿szy poziom
ekspresji genu rpoH koduj¹cego czynnik s32. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e produkt
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tego genu podlega wielu potranskrypcyjnym mechanizmom kontroli i badanie tylko
poziomu ekspresji mo¿e byæ myl¹ce i nie odpowiadaæ bezpoœrednio iloœci koñcowego produktu, czyli czynnika s32. Wykryto tak¿e wysoki poziom innych bia³ek, których jak dot¹d nie zidentyfikowano (37). Pomimo ¿e mutanty odporne na HHP wykazuj¹ wy¿szy poziom ekspresji genów koduj¹cych bia³ka œciœle kojarzonych ze stresem cieplnym, nie wykazuj¹ one wiêkszej tolerancji na podwy¿szon¹ temperaturê
(34). W przeciwieñstwie do bakterii, krótki szok temperaturowy u dro¿d¿y S. cerevisiae
powoduje wzrost ich tolerancji wzglêdem podwy¿szonego ciœnienia (38). Wynika
st¹d, ¿e œmieræ bakterii wskutek HHP spowodowana jest przez wiêcej ni¿ jedno
uszkodzenie.
W badaniach prowadzonych na E. coli O157:H7 odpornych na HHP wykazano, ¿e
szczepy te ró¿ni¹ siê pomiêdzy sob¹ poziomem ekspresji genów, a tak¿e stopniem
tolerancji na wzrost ciœnienia (39). Ró¿nice w prze¿ywalnoœci bakterii obserwowano
tylko w stacjonarnej fazie wzrostu, co prawdopodobnie wynika z odmiennego poziomu syntezy RpoS. Jest to jeden z czynników sigma, odpowiedzialnych za zmianê
specyficznoœci polimerazy RNA. RpoS powoduje aktywacjê ponad trzydziestu genów, których zadaniem jest zapewnienie prze¿ycia komórkom bakteryjnym w fazie
stacjonarnej znajduj¹cym siê w sytuacji stresowej (40).

2.2. Wp³yw HHP na bakterie B. subtilis
Bakterie B. subtilis u¿ywane s¹ na szerok¹ skalê w przemyœle z uwagi na szczególne zdolnoœci do syntezy enzymów, antybiotyków czy œrodków owadobójczych.
Stanowi¹ tak¿e ciekawy materia³ dla badaczy, z uwagi na zdolnoœæ wytwarzania
form przetrwalnikowych (spor) w niesprzyjaj¹cych dla rozwoju warunkach, np. przy
ograniczonej dostêpnoœci substancji od¿ywczych. Wytwarzanie spor odbywa siê
pod œcis³¹ kontrol¹ genetyczn¹. Szczegó³owe poznanie tego procesu przyczyni siê
do zoptymalizowania procedur zabezpieczania ¿ywnoœci przed zanieczyszczeniem
bakteriami chorobotwórczymi i ich formami przetrwalnikowymi.
Spory B. subtilis s¹ bardzo odporne na wiele czynników fizycznych i chemicznych. Poddanie ich dzia³aniu temperatury 80°C przez 15 min czy napromieniowaniu
UV jak równie¿ dzia³aniu 0,4 M roztworu H2O2 nie ma wp³ywu na ich prze¿ywalnoœæ
(41). Jednak¿e spory, które dojrzewa³y przez 0,5 h w 100-600 MPa w temperaturze
40°C wykazywa³y inn¹ wra¿liwoœæ na wymienione czynniki w tym tak¿e na ciœnienie.
Krytyczne dla prze¿ywalnoœci okaza³o siê 200 MPa powoduj¹ce maksymaln¹ inaktywacjê, powy¿ej tej wartoœci odsetek ¿ywych spor wzrasta i po osi¹gniêciu 400-600
MPa utrzymuje siê na takim samym poziomie jak w 100 MPa. Jednak¿e spory wstêpnie dojrzewaj¹ce w 100 MPa by³y znacznie bardziej wra¿liwe na podwy¿szenie ciœnienia do 600 MPa ani¿eli dojrzewaj¹ce w 500 MPa, co wskazuje na pojawienie siê
jakoœciowych ró¿nic w komórkach w zale¿noœci od warunków eksperymentu. Obydwie grupy (100 i 600 MPa) by³y natomiast tak samo wra¿liwe na temperaturê
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 44-58 2009

51

Ma³gorzata Giel-Pietraszuk

i ginê³y niemal natychmiastowo w 55°C. Obserwacja ta wskazuje na bardzo zbli¿ony
stopieñ hydratacji obu grup komórek. Inna by³a jednak ich wra¿liwoœæ na H2O2 i UV,
grupa dojrzewaj¹ca w 100 MPa by³a znacznie szybciej inaktywowana przez te czynniki ani¿eli druga (41). Czynnikiem chroni¹cym DNA przed uszkodzeniami wywo³anymi przez UV i H2O2 s¹ ma³e rozpuszczalne w kwasach bia³ka (SASPs, ang. Small
Acid Soluble Proteins). W sporach kie³kuj¹cych w 100 MPa stwierdzono ca³kowit¹ degradacjê tej frakcji bia³ek, podczas gdy w 600 MPa proces ten by³ opóŸniony lub
ca³kowicie zahamowany, co t³umaczy obserwacje eksperymentalne. Przyczyn¹ tego
zjawiska jest prawdopodobnie inaktywacja proteaz degraduj¹cych SASPs przez ciœnienie 600 MPa (41). Innym czynnikiem chroni¹cym spory przed promieniowaniem
UV jest kwas dipikolinowy (DPA). Jego stê¿enie w œrodowisku zewnêtrznym po dojrzewaniu spor w 100 i 600 MPa wynosi³o 97,5 i 87,0% odpowiednio, co równie¿
t³umaczy ró¿n¹ odpornoœæ komórek wzglêdem UV. W obu grupach obserwowano
równie¿ znacz¹c¹ ró¿nicê w stê¿eniu ATP. Oznacza to, ¿e dojrzewanie spor
w 100 MPa przebiega w sposób podobny do tego pod ciœnieniem atmosferycznym,
podczas gdy w 600 MPa inhibicji ulegaj¹ reakcje enzymatyczne co oznacza inaktywacjê krytycznych enzymów (41).

2.3. Wp³yw HHP na dro¿d¿e S. cerevisiae
Ciœnienie rzêdu 150 MPa powoduje szereg uszkodzeñ b³ony komórkowej i bia³ek dro¿d¿y, które w konsekwencji prowadz¹ do ich œmierci, jak w przypadku bakterii (42). Poddanie dro¿d¿y wczeœniejszemu szokowi termicznemu powoduje wzrost
ich odpornoœci na ciœnienie, a dzieje siê to za spraw¹ bia³ka opiekuñczego Hsp104
i cukru trehalozy (43). HHP powoduje tak¿e znaczne zakwaszenie wakuoli przyczyn¹ tego zjawiska jest dwutlenek wêgla, którego produkcja wzrasta wskutek
kompresji. Dwutlenek wêgla dobrze rozpuszcza siê w wodzie tworz¹c kwas wêglowy, którego dysocjacja (H2CO3 « HCO3- + H+) jest procesem uprzywilejowanym
z uwagi na dodatni¹ wartoœæ DV. W konsekwencji produkowane s¹ ogromne iloœci
protonów, które przedostaj¹ siê do cytoplazmy (rys. 1) (44-46).
Wzrost kwasowoœci wakuoli w wyniku HHP powoduje równie¿ dysocjacja estrów
fosforowych cukrów, znajduj¹cych siê w cytoplazmie. Poniewa¿ wiele procesów
przebiegaj¹cych w cytoplazmie jest wra¿liwych na zmiany pH, komórka przeciwdzia³a jego obni¿eniu kieruj¹c protony do wakuoli (46). Proces ten wymaga znacznych iloœci ATP, którego synteza hamowana jest przez HHP. Brak odpowiedniej iloœci
ATP mo¿e byæ czynnikiem limituj¹cym prze¿ywalnoœæ mikroorganizmów w warunkach wysokiego ciœnienia. Niektóre szczepy bakterii jak, np. E. faecalis i inne blisko
spokrewnione z tym gatunkiem, odporne na podwy¿szone ciœnienie posiadaj¹ bardzo aktywne geny deaminazy argininy. Enzym ten bierze udzia³ w syntezie amoniaku, mo¿na, zatem przypuszczaæ, ¿e barotolerancja tych bakterii jest zwi¹zana m.in.
z efektywnie dzia³aj¹cym mechanizmem neutralizacji protonów w cytoplazmie (46).
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Rys. 1. Model przedstawiaj¹cy mechanizm obni¿enia pH w komórkach S. cerevisae. HHP powoduje
dysocjacjê H2CO3 lub estrów fosforanowych cukrów, co prowadzi do gromadzenia siê H+ w cytoplazmie. Aby utrzymaæ pH cytoplazmatyczne na fizjologicznym poziomie, protony kierowane s¹ do wakuoli. Rysunek zmodyfikowano na podstawie (46).

3. Regulacja metabolizmu bakterii barofilnych
Barofile (dawniej okreœlane mianem piezofilów) to grupa bakterii przystosowanych do ¿ycia w warunkach podwy¿szonego ciœnienia. Naturalnie zasiedlaj¹ dno
morskie i s¹ zdolne do prze¿ycia w ekstremalnych warunkach ciœnienia i temperatury. Ciekaw¹ cech¹ barofilów jest szczególna wra¿liwoœæ na œwiat³o ultrafioletowe
i promieniowanie gamma. Przyczyna tego zjawiska nie zosta³a w pe³ni wyjaœniona,
jak dot¹d nie potwierdzono, bowiem obecnoœci b¹dŸ braku typowych dla innych
grup bakterii enzymów odpowiedzialnych za naprawê uszkodzonego DNA. Wiadomo natomiast, ¿e b³ony lipidowe barofilów w du¿ej czêœci sk³adaj¹ siê z frakcji nienasyconych kwasów t³uszczowych, które s¹ wysoce wra¿liwe na uszkodzenia spowodowane fotoperoksydacj¹ (46). W miarê wzrostu tolerancji na podwy¿szone ciœnienie udzia³ nienasyconych kwasów t³uszczowych w b³onach bakterii wzrasta. Mutanty pozbawione zdolnoœci do syntezy mononienasyconych kwasów t³uszczowych
s¹ wra¿liwe na HHP (47). Poddanie barofilnej bakterii Colwellia MT41 szokowi ciœnieniowemu w 0,1 MPa spowodowa³o fragmentacjê jej b³on komórkowych, co zaobserwowano za pomoc¹ mikroskopu elektronowego (48).
Ciekawy sposób przystosowania siê bakterii do ¿ycia w warunkach zwiêkszonego
ciœnienia odkryto w P. profundum. W b³onie zewnêtrznej szczepu SS9 ¿yj¹cego w warunkach ciœnienia atmosferycznego znajduje siê bia³ko OmpL, przypominaj¹ce
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Rys. 2. Mechanizm dzia³ania bia³ek ToxR i ToxS P. profundum SS9 w zale¿noœci od ciœnienia. Bia³ka te
kontroluj¹ ekspresjê wielu genów, w³¹czaj¹c ompH i ompL. Produkty genów ompH i ompL funkcjonuj¹
jako kana³y dla substancji pokarmowych; OmpH odpowiedzialny jest za pobieranie pokarmu na du¿ej
g³êbokoœci (ubogie œrodowisko, podwy¿szone ciœnienie). W ciœnieniu atmosferycznym bia³ka ToxR
i ToxS s¹ zasocjowane i aktywuj¹ ompL, a inhibuj¹ ompH. HHP powoduje dysocjacjê kompleksu bia³kowego, a tym samym zniesienie blokady genu ompH. Rysunek zmodyfikowano na podstawie (46).

w swojej budowie porynê. W miarê wzrostu ciœnienia bia³ko to jest stopniowo zastêpowane przez OmpH, charakteryzuj¹ce siê wiêksz¹ œrednic¹ wytwarzanego kana³u
(49). Ekspresja genów ompH i ompL charakteryzuje siê przeciwstawn¹ regulacj¹ (50).
Mutanty ompL- nie s¹ wra¿liwe na dekompresjê, podczas gdy mutanty ompH- odwrotnie (51). Maksymaln¹ iloœæ bia³ka OmpH wykryto u SS9 hodowanych w optimum ciœnieniowym, 28 MPa, podczas gdy OmpL w maksymalnej iloœci wystêpowa³o
w 0,1 MPa (50). Zarówno OmpH, jak i OmpL spe³niaj¹ funkcjê kana³ów dla transportu
zwi¹zków od¿ywczych w œrodowiskach z ograniczonym zasobem substancji pokarmowych. Do syntezy tych bia³ek niezbêdna jest obecnoœæ ToxR i ToxS. Na podstawie
analizy iloœci ToxR metod¹ western blot wykazano, ¿e jego iloœæ spada wraz ze wzrostem ciœnienia (50). Mutanty toxR- nie wytwarzaj¹ OmpL, ale zachowuj¹ wysoki konstytutywny poziom syntezy OmpH bez wzglêdu na panuj¹ce ciœnienie. Sugeruje to
tym samym, ¿e ToxR jest wymagane do aktywacji ompL i represji ompH (46). Bia³ka
ToxR i ToxS po raz pierwszy zidentyfikowano w bakteriach V. cholerae, w których zlokalizowane s¹ w b³onie wewnêtrznej i stanowi¹ czujniki œrodowiskowe dla temperatury, osmolarnoœci, pH i substancji od¿ywczych (52). ToxR natomiast jest transb³onowym bia³kiem dimerycznym, którego aktywnoœæ zale¿y od procesu asocjacji podjednostek zale¿nego od ToxS (52). Podwy¿szone ciœnienie, podobnie jak niska temperatura, moduluje p³ynnoœæ b³on biologicznych poprzez œciœlejsze upakowanie ³añcuchów bocznych kwasów t³uszczowych, co ogranicza ruchliwoœæ makromoleku³ i powoduje dysocjacjê bia³ek multimerycznych do monomerów (53). Zatem HHP inhibuje
proces tworzenia kompleksu ToxR i ToxS dzia³aj¹c bezpoœrednio na ich konformacje
albo zmieniaj¹c strukturê b³ony, w której s¹ zakotwiczone (51). Pod ciœnieniem atmosferycznym bia³ka ToxR i ToxS tworz¹ kompleks, który aktywuje gen ompL, a inhi54
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Rys. 3. Model transportu elektronów u S. benthica DB172F. Cytochrom c-551 jest obecny w obu przypadkach – normalnego (a) i wysokiego ciœnienia (b), podczas gdy c-552 jest obecny tylko w pierwszym
przypadku, a oksydaza chinolowa typu ccb jest obecna tylko w warunkach wysokiego ciœnienia. Rysunek
zmodyfikowano na podstawie (46).

buje ompH. HHP powoduje dysocjacjê tego kompleksu w nastêpstwie czego nastêpuje inhibicja ekspresji genu ompL i zniesienie represji genu ompH (rys. 2) (46).
Regulacja ekspresji genów i syntezy bia³ek pod wp³ywem kompresji zosta³a szczegó³owo zbadana u czterech szczepów barofilów: S. benthica DB6705 i DB172F, S. violacea
DSS12, a tak¿e wspomnianego ju¿ P. profundum SS9 (46,54). Optimum wzrostu dla tych
bakterii to odpowiednio 50, 70, 30 i 28 MPa. Ze szczepów S. benthica i S. violacea sklonowano promotory aktywowane przez wysokie ciœnienie. Poni¿ej tych promotorów zidentyfikowano dwie otwarte ramki odczytu (ORF1 i ORF2) dzia³aj¹ce jak operon oraz
trzy regiony: A, B i C. Region A jest rozpoznawany przez czynnik sigma przypominaj¹cy swoj¹ budow¹ s54. Nie uda³o siê natomiast zidentyfikowaæ czynników rozpoznaj¹cych regiony B i C (55). Poni¿ej tych regionów znajduje siê kolejny regulowany
przez ciœnienie operon (ORF3). Najprawdopodobniej koduje on bia³ko CydD (56).
U E. coli obecnoœæ tego bia³ka jest niezbêdna dla prawid³owej asocjacji monomerów
kompleksu cytochromu bd (57). Mutanty pozbawione genu cydD wykazywa³y wzmo¿on¹ wra¿liwoœæ na kompresjê w porównaniu ze szczepem dzikim. Wprowadzenie
plazmidu z genem cydD powodowa³o odtworzenie dzikiego fenotypu i tym samym
umo¿liwia³o wzrost pod zwiêkszonym ciœnieniem. Oznacza to, ¿e prawid³owo dzia³aj¹cy ³añcuch oddechowy jest czynnikiem niezbêdnym w wytwarzaniu odpornoœci na
kompresjê (58). Funkcje i dok³adna regulacja ORF1 i ORF2 nie zosta³y jeszcze zbadane.
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W komórkach barofilnej bakterii S. benthica w zale¿noœci od panuj¹cego ciœnienia stwierdzono obecnoœæ dwóch rodzajów cytochromu typu c, b³onowy c-551 i cytoplazmatyczny c-552, a tak¿e zwi¹zanej z b³on¹ oksydazy chinolowej typu ccb (59).
Cytochrom c-551 jest konstytutywnie syntetyzowany w podwy¿szonym ciœnieniu
(0,1-60 MPa), podczas gdy c-552 tylko w 0,1 MPa. Iloœæ oksydazy chinolowej typu ccb
roœnie wraz ze wzrostem ciœnienia i osi¹ga swoje maksimum w 60 MPa. Niski poziom aktywnoœci oksydazy N,N,N’,N’-tetrametylo-p-fenylodiaminy (TMPDH2) wskazuje na to, ¿e bakterie poddane dzia³aniu 60 MPa nie posiadaj¹ kompleksu bc1 i oksydazy cytochromu c (rys. 3) (46).
Oznacza to, ¿e w warunkach ciœnienia atmosferycznego redukcja tlenu odbywa
siê poprzez oksydazê zale¿n¹ od cytochromu c. Natomiast w podwy¿szonym ciœnieniu funkcjê reduktora tlenu przejmuje oksydaza chinolowa, która jako substratu
u¿ywa chinolu, tym samym ³añcuch oddechowy u barofilnego szczepu DB172F zostaje skrócony (46).

4. Podsumowanie
Analiza metabolizmu bakterii mezofilnych i barofilnych pozwoli³a na czêœciowe
poznanie mechanizmów adaptacyjnych pozwalaj¹cych bakteriom na prze¿ycie w ekstremalnych warunkach. W trakcie intensywnych badañ maj¹cych na celu poznanie
wp³ywu HHP na komórkê zidentyfikowano wiele procesów komórkowych, których
zaburzenie prowadzi do zmiany metabolizmu b¹dŸ do œmierci komórki. Wiadomo,
¿e HHP powoduje:
a) denaturacjê bia³ka,
b) dysocjacjê kompleksów bia³kowych,
c) zmiany konformacji kwasów nukleinowych,
d) dehydratacjê makromoleku³,
e) obni¿enie pH wody,
f) up³ynnienie b³on komórkowych,
g) rozerwanie oddzia³ywañ hydrofobowych i elektrostatycznych.
Inaktywacja bakterii jest zatem procesem z³o¿onym i zachodzi na skutek zaburzenia wiêcej ni¿ jednego procesu wewn¹trzkomórkowego.
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