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Summary
In the paper class IIa bacteriocins were described and the microorganisms
capable of their synthesis were cited. Physicochemical properties and biological
activity of class IIa bacteriocins were characterized in detail with attention paid
to similarities in their structure. The mechanism of bactericidal action of that
class of bacteriocins and genetic background of their biosynthesis were also
elucidated.
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Bakteriocyny s¹ substancjami bia³kowymi o masie cz¹steczkowej od kilku do kilkudziesiêciu kDa, zbudowanymi przeciêtnie z dwudziestu do kilkuset aminokwasów (1,2). Zwi¹zki te s¹
syntezowane przez rybosomy w nieaktywnej formie prekursorowej. Cz¹steczki bakteriocyn s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem w³aœciwoœci fizykochemicznych, aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej, struktury (zw³aszcza drugorzêdowej), sposobu dzia³ania oraz
mechanizmów potranslacyjnej modyfikacji cz¹steczek i ich sekrecji (3).
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Wiêkszoœæ bakteriocyn ulega inaktywacji w wyniku dzia³ania pepsyny, trypsyny,
proteinazy K i pronazy E. Bakteriocyny bêd¹ce kompleksami bia³kowo-wêglowodanowymi s¹ równie¿ wra¿liwe na dzia³anie enzymów amylolitycznych, natomiast
zbudowane z czêœci bia³kowej i lipidowej, na obróbkê enzymami lipolitycznymi.
Wiêkszoœæ bakteriocyn jest stabilna w œrodowisku o pH od 2,0 do 8,0 i odznacza siê
wysok¹ termoopornoœci¹, wytrzymuj¹c co najmniej 15-minutowe ogrzewanie
w temperaturze 100°C oraz kilkuminutowe autoklawowanie. Odpornoœæ bakteriocyn na dzia³anie podwy¿szonej temperatury zale¿y od stopnia ich oczyszczenia,
kwasowoœci œrodowiska oraz si³y jonowej (4,5).
Bakteriocyny wykazuj¹ du¿¹ specyficznoœæ dzia³ania, która w wielu przypadkach
mo¿e byæ porównywalna z antybiotykami. Zwi¹zki te jednak charakteryzuj¹ siê
du¿o wê¿szym zakresem aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej i dzia³aj¹ zwykle jedynie na kilka grup drobnoustrojów, najczêœciej blisko spokrewnionych ze swoimi
producentami (6). Bakteriocyny, w odró¿nieniu od antybiotyków i chemicznych konserwantów ¿ywnoœci, s¹ ca³kowicie bezpieczne dla organizmu cz³owieka. Nie zak³ócaj¹ naturalnej równowagi mikroflory ekosystemu jelitowego, s¹ niecytotoksyczne i niekancerogenne (7). Bakteriocyny aktywne wzglêdem drobnoustrojów chorobotwórczych s¹ czêsto nieaktywne w stosunku do mikroorganizmów wykorzystywanych do produkcji ¿ywnoœci fermentowanej oraz drobnoustrojów probiotycznych.
W zwi¹zku z tym bakteriocyny i zdolne do ich syntezy drobnoustroje, jak siê wydaje, s¹ idealnym narzêdziem do eliminowania z ¿ywnoœci okreœlonych grup drobnoustrojów, zw³aszcza chorobotwórczych (7-10). Za mo¿liwoœci¹ takiej aplikacji przemawia równie¿ fakt, ¿e bakteriocyny spe³niaj¹ wiêkszoœæ wymagañ stawianych dobrym dodatkom do ¿ywnoœci. Zwi¹zki te nie modyfikuj¹ bowiem w³aœciwoœci organoleptycznych ¿ywnoœci, dzia³aj¹ efektywnie w niewielkich stê¿eniach oraz s¹ stabilne w szerokim zakresie pH i temperatury (11-13).
Zdolnoœæ do syntezy bakteriocyn wykazuje wiele szczepów bakterii fermentacji
mlekowej wykorzystywanych przemys³owo i zaliczanych do organizmów bezpiecznych (GRAS) (14,15). Bakteriocyny bakterii fermentacji mlekowej s¹ dzielone na
cztery klasy: I, II, III i IV (4,16). Podstawowymi kryteriami klasyfikacji bakteriocyn
tych mikroorganizmów jest struktura, zakres aktywnoœci, w³aœciwoœci fizyczne, biochemiczne, determinanty genetyczne oraz mechanizm dzia³ania (tab. 1).
Do klasy I bakteriocyn LAB zaliczane s¹ lantybiotyki, czyli termostabilne, membranowo-aktywne peptydy o masie cz¹steczkowej poni¿ej 5 kDa, zawieraj¹ce
w swoim sk³adzie lantioninê i 3-metylolantioninê. Klasê II tworz¹ nielantybiotykowe, termostabilne, równie¿ membranowo-aktywne peptydy o masie cz¹steczkowej
poni¿ej 13 kDa. Ich charakterystyczn¹ cech¹ jest sekwencja Gly-Gly w prekursorze
bakteriocyny, rozpoznawana przez miejscowospecyficzne proteazy odcinaj¹ce peptyd liderowy od aktywnej bakteriocyny. W sk³ad klasy II wchodz¹ cztery podklasy:
IIa – bakteriocyny pediocynopodobne, zwane równie¿ cystybiotykami, IIb – bakteriocyny dipeptydowe, IIc – bakteriocyny sec-zale¿ne oraz IId – bakteriocyny o w³aœciwoœciach odbiegaj¹cych od innych przedstawicieli bakteriocyn klasy II. Klasê III
112

PRACE PRZEGL¥DOWE

Charakterystyka listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa bakterii fermentacji mlekowej

stanowi¹ z kolei termolabilne bakteriocyny o masie cz¹steczkowej powy¿ej 30 kDa,
które nie uszkadzaj¹ b³ony komórkowej. Do klasy IV zaliczono natomiast bakteriocyny bêd¹ce kompleksami bia³kowo-lipidowymi lub bia³kowo-wêglowodanowymi.
Dok³adniejsz¹ charakterystykê poszczególnych klas bakteriocyn LAB przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1
Klasyfikacja bakteriocyn bakterii fermentacji mlekowej (4,16)

Klasa

Struktura
chemiczna

Odpornoœæ
na dzia³anie
temperatury

Masa
cz¹steczkowa Spektrum aktywnoœci
(kDa)

Wspólne cechy

I

peptydy

+

<5

œrednie do szerokiego obecnoœæ lantioniny i 3-metylolantioniny,
uszkadzanie b³ony komórkowej

II

peptydy

+

<13

w¹skie do œredniego

brak lantioniny obecnoœæ sekwencji Gly-Gly w prekursorze bakteriocyny, uszkadzanie b³ony komórkowej

IIa

peptydy

+

3,4-5,0

w¹skie do œredniego

obecnoœæ 2 lub wiêcej cz¹steczek cysteiny, wspólny motyw 5-aminokwasowy

IIb

dipeptydy

+

<13

w¹skie do œredniego

powstaj¹ w wyniku po³¹czenia dwóch
cz¹steczek bakteriocyn, z których ¿adna
oddzielnie nie wykazuje aktywnoœci

IIc

peptydy

+

<13

w¹skie do œredniego

s¹ wydzielane z komórek za pomoc¹
bia³ek sekrecyjnych sec

IId

peptydy
lub dipeptydy

+

<13

œrednie

w³aœciwoœci odmienne od tych, jakie posiadaj¹ bakteriocyny IIa, IIb i IIc

III

peptydy

_

>30

w¹skie

brak lantioniny, nie uszkadzaj¹ b³ony komórkowej

IV

kompleksy
bia³kowo-wêglowodanowe
i/lub -lipidowe

+

>2,5

œrednie

brak lantioniny, z³o¿ona struktura

Siln¹ bakteriobójcz¹ aktywnoœæ wzglêdem chorobotwórczych bakterii L. monocytogenes
wykazuj¹ niektóre bakteriocyny bakterii fermentacji mlekowej klasy I (np. nizyna), klasy IV
oraz wszystkie bakteriocyny klasy IIa (17-19).

2. Bakteriocyny bakterii fermentacji mlekowej klasy IIa
Bakteriocyny klasy IIa w literaturze s¹ czêsto nazywane bakteriocynami pediocynopodobnymi od nazwy pierwszych zidentyfikowanych ich przedstawicieli, czyli pediocyny AcH i PA-1. Czasami okreœla siê je równie¿ mianem cystybiotyków z uwagi
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na obecnoœæ wewn¹trz ³añcuchów polipeptydowych co najmniej dwóch cz¹steczek
cysteiny po³¹czonych wi¹zaniem disiarczkowym. Wspóln¹ i jednoczeœnie najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ bakteriocyn klasy IIa jest aktywnoœæ wzglêdem bakterii z rodzaju Listeria. Ze wzglêdu na ni¹ bakteriocyny klasy IIa s¹ tak¿e nazywane
bakteriocynami listeriobójczymi (ang. antilisterial bacteriocins) (19-21).

2.1. Producenci bakteriocyn klasy IIa
Bakteriocyny klasy IIa s¹ produkowane przez niektóre szczepy bakterii fermentacji
mlekowej z rodzajów: Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Enterococcus, Carnobacterium
oraz Lactococcus (19,22). Najwiêcej szczepów zdolnych do syntezy bakteriocyn klasy IIa
jest przedstawicielami gatunków: Carnobacterium piscicola, Lactobacillus sakei, Enterococcus
faecium oraz Pediococcus acidilactici. Wszystkie LAB zdolne do syntezy bakteriocyn klasy
IIa, jak dot¹d, wyizolowano ze œwie¿ych lub fermentowanych, najczêœciej w sposób
naturalny, produktów miêsnych, rybnych, mlecznych i warzywnych. Najwiêcej producentów tej klasy bakteriocyn wykryto w produktach miêsnych, g³ównie w fermentowanych wêdlinach regionalnych (23-31), surowym miêsie (32-34) oraz miêsie pakowanym
pró¿niowo lub w atmosferze modyfikowanej (35,36). Aktywne wzglêdem rodzaju Listeria
bakterie, których Ÿród³em s¹ produkty miêsne, mog¹ byæ przedstawicielami ró¿nych
rodzajów LAB (tab. 2). Aktywnoœæ listeriobójcz¹, za któr¹ s¹ odpowiedzialne bakteriocyny klasy IIa rzadziej wykazuj¹ bakterie wystêpuj¹cych w innych produktach. Z produktów rybnych uda³o siê wyizolowaæ, jak dot¹d, jedynie listeriobójcze karnobakterie (37,38), z produktów mlecznych aktywne wzglêdem bakterii z rodzaju Listeria –
Lactobacillus plantarum (39), Leuconostoc mesenteroides (40) oraz enterokoki i laktokoki
(22,41,42), a z produktów warzywnych – produkuj¹ce bakteriocyny klasy IIa pediokoki i enterokoki (43,44) (tab. 2).

Tabela 2
Producenci najlepiej opisanych w literaturze bakteriocyn bakterii fermentacji mlekowej klasy IIa i ich pochodzenie (22-44)
Producent

ród³o izolacji

Bakteriocyna

1

2

3

Lactobacillus
Lactobacillus curvarus LTH1174

fermentowane wêdliny

Lactobacillus plantarum WHE92

sery miêkkie pochodz¹ce z Francji

pediocyna AcH

Lactobacillus sakei Lb106

surowe miêso

sakacyna A

Lactobacillus sakei Lb674

miêso

sakacyna P

Lactobacillus sakei MI401

zakwas piekarski

bawarycyna A

Lactobacillus sakei MN

miêso

bawarcyna MN
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1

2

3

Leuconostoc
Leuconostoc carnosum Ta11a

miêso pakowane pró¿niowo wyprodukowane w Republi- leukocyna Ta11a
ce Po³udniowej Afryki

Leuconostoc gelidum UAL187

miêso pakowane pró¿niowo wyprodukowane w Kanadzie leukocyna A

Leuconostoc mesenteroides Y105

mleko kozie uzyskane we Francji

mesenterycyna Y105

fermentowane wêdliny

pediocyna AcH

Pediococcus acidilactici PAC 1.0

fermentowane wêdliny

pediocyna PA-1

Pediococcus acidilactici SJ-1

naturalnie fermentowane wêdliny pochodz¹ce z Izraela

pediocyna SJ

Pediococcus acidilactici HA-6111-2

tradycyjne portugalskie fermentowane kie³basy Alheras BacHA-6111-2

Pediococcus
Pediococcus acidilactici H

Pediococcus acidilactici HA-5692-3

tradycyjne portugalskie fermentowane kie³basy Alheras BacHA-5692-3

Pediococcus parvulus 133

tradycyjne meksykañskie surowe fermentowane kie³basy nienazwana pediocyna
Chorizo

Pediococcus parvulus ATO34/ATO77 cykoria

pediocyna AcH/PA-1

Enterococcus
Enterococus faecium
CTC492/T136/MMT21/P21/WHE 81

hiszpañskie fermentowane suche kie³basy, tunezyjski enterocyna A
ser rigouta, ser Munster

Enterococus faecium P13/AA13/G16 hiszpañskie fermentowane suche kie³basy

enterocyna P

Enterococus mundtii ATO6

cykoria

mundticyna

Carnobacterium divergens V41

wnêtrznoœci ryb

diwercyna V41

Carnobacterium divergens M35

wêdzone ma³¿e

divergicyna M35

Carnobacterium piscicola V1

ryby

piscikocyna V1a

Carnobacterium piscicola V1

ryby

piscikocyna V1b

Carnobacterium piscicola JG126

zepsuta szynka

piscikolina 126

Carnobacterium piscicola LV17B

œwie¿a wieprzowina pakowana w atmosferze modyfiko- karnobakteriocyna B2
wanej

Carnobacterium piscicola LV17B

œwie¿a wieprzowina pakowana w atmosferze modyfiko- karnobakteriocyna BM1
wanej

Carnobacterium

Lactococcus
Lactococus lactis

tunezyjskie produkty mleczne

laktokokcyna MMFII

Bakteriocynami o identycznych sekwencjach s¹: leukocyna A i leukocyna Ta11a; piscikocyna V1a i piscikolina 126; pediocyna AcH, pediocyna PA-1 i pediocyna SJ-1, piscikocyna V1b i karnobakteriocyna BM1; sakacyna A i kurwacyna B2.

W nazewnictwie bakteriocyn klasy IIa wystêpuje wiele rozbie¿noœci. Czêsto bowiem bakteriocynom o tej samej strukturze pierwszorzêdowej przypisane s¹ ró¿ne
nazwy. Przyczyn¹ ró¿nic w nazewnictwie identycznych bakteriocyn jest fakt, ¿e ich
producentami mo¿e byæ kilka ró¿nych, zarówno blisko spokrewnionych jak i niespokrewnionych ze sob¹, grup bakterii (19,20). Pocz¹tkowo zdolnoœæ do syntezy okreœlonych bakteriocyn przypisywano konkretnym (pojedynczym) szczepom i od ich
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nazw (rodzajowych lub gatunkowych z adnotacj¹ identyfikuj¹c¹ szczep producenta)
tworzono nazwy bakteriocyn. S¹dzono równie¿, ¿e bakterie pozyskane z odmiennych Ÿróde³ produkuj¹ ró¿ne bakteriocyny. W dok³adnych badaniach nad struktur¹
bakteriocyn klasy IIa wykazano jednak, ¿e ró¿ne szczepy bakterii fermentacji mlekowej, czêsto nawet niespokrewnionych ze sob¹, mog¹ produkowaæ tê sam¹ bakteriocynê (19,20,45,46). Mimo to, nadal wiele identycznych bakteriocyn klasy IIa jest opisywanych w literaturze pod ró¿nymi nazwami.
Z uwagi na brak jednolitego nazewnictwa bakteriocyn klasy IIa zg³êbianie wiedzy na ich temat jest utrudnione. Przyk³adowo, identyczne w³aœciwoœci i strukturê
ma karnobakteriocyna BM1 syntezowana przez szczep C. piscicola LV17B wyizolowany z wieprzowiny (47) oraz piscikocyna 126, której producentem jest szczep C. piscicola
JG126 pozyskany z szynki (48). Identycznymi bakteriocynami klasy IIa maj¹cymi ró¿nych, ale blisko spokrewnionych ze sob¹ producentów, okaza³y siê równie¿ pediocyny PA-1 (23) AcH (24) oraz SJ (25). Zdolne do ich syntezy szczepy P. acidilactici
PAC1.0, H i SJ-1 wyizolowano z ró¿nych fermentowanych wêdlin. Pediocyny oznaczane w literaturze jako AcH i PA-1 mog¹ byæ tak¿e produkowane przez bakterie nale¿¹ce do ró¿nych rodzajów, takich jak Lb. plantarum WHE92, naturalnie wystêpuj¹ce w serach miêkkich (39) oraz dwa szczepy bakterii Pediococcus parvulus, których œrodowiskiem bytowania s¹ produkty warzywne (43). W przeprowadzonych badaniach wykazano, ¿e koniugacyjny transfer plazmidowych genów pediocyn jest
przyczyn¹ zró¿nicowania w obrêbie ich producentów (49). Identyczne bakteriocyny
klasy IIa mog¹ byæ tak¿e produkowane przez bakterie nale¿¹ce do ró¿nych gatunków. Przyk³adem takich bakteriocyn jest sakacyna A (producent Lb. sakei) (32) i kurwacyna A (producent Lactobacillus curvatus) (26), a tak¿e bakteriocyny produkowane
przez bakterie z rodzaju Leuconostoc, tj. leukocyna Ta11a (producent Ln. carnosum)
(36) i leukocyna A (producent Leuconostoc gelidum) (35). Ró¿ne gatunki Leuconostoc
mog¹ jednak tak¿e produkowaæ bakteriocyny o bardzo zbli¿onej strukturze. Przyk³adem takich bakteriocyn jest leukocyna A i mesenterycyna Y105 (40) (tab. 2 i 3).
Tabela 3
W³aœciwoœci fizykochemiczne najlepiej scharakteryzowanych bakteriocyn bakterii fermentacji mlekowej klasy IIa (20,38,45)

Bakteriocyna

1

Masa
Liczba
cz¹steczaminokowa
kwasów
(Da)

pla

Liczba
wi¹zañ
S-S

£adunek

Udzia³ aminokwasów
(%)
niepolarnych

polarnych

kwasowych

zasadowych

2

3

4

5

6

7

8

9

10

leukocyna A

3390

37

8,8

1

+4

30

54

13

3

leukocyna Ta11a

3390

37

8,8

1

+4

30

54

13

3

mesenterycyna Y105

3870

37

8,8

1

+4

30

54

13

3

mundticyna

4287

43

9,7

1

+4

33

53

12

2

116

PRACE PRZEGL¥DOWE

Charakterystyka listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa bakterii fermentacji mlekowej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

mundticyna

4287

43

9,7

1

+4

33

53

12

2

piscikocyna V1a

4416

44

9,3

1

+3

32

57

9

2

piscikolina 126

4416

44

9,3

1

+3

32

57

9

2

bawarcyna A

4091

41

9,3

1

+3

27

51

10

2

sakacyna P

4434

43

8,8

1

+4

30

56

12

2

pediocyna AcH

4623

44

8,6

2

+6

25

57

16

2

pediocyna PA-1

4623

44

8,6

1

+6

25

57

16

2

pediocyna SJ-1

4623

44

8,6

1

+6

25

57

16

2

bawarcyna MN

4769

42

9,3

1

+3

33

52

10

2

diwercyna V41

4513

43

8,8

2

+3

30

58

9

3

enterocyna A

4832

47

9,1

2

+4

30

56

12

2

enterocyna P

4630

44

8,1

1

+2

36

50

9

5

piscikocyna V1b

4526

43

9,0

1

+3

37

46

12

5

karnobakteriocyna BM1

4526

43

9,0

1

+3

37

46

12

5

diwergicyna M35

4519

43

8,6

2

+3

33

B

B

B

sakacyna A

4308

41

9,3

1

+3

34

54

10

2

kurwacyna A

4308

41

9,3

1

+3

34

54

10

2

karnobakteriocyna B2

4967

48

10,0

1

+5

31

56

11

2

Zacieniowaniem zaznaczono identyczne bakteriocyny opisywane w literaturze pod ró¿nymi nazwami.

W literaturze znaleŸæ mo¿na tak¿e informacje wskazuj¹ce na to, ¿e bakteriocyny
klasy IIa o podobnych w³aœciwoœciach mog¹ byæ wytwarzane przez ró¿ne szczepy
tego samego gatunku (31). Niekiedy tak¿e jedna bakteriocyna jest produkowana
przez kilka szczepów o odmiennym pochodzeniu (np. enterocyna A – producenci
E. faecium CTC492, T136, MMT21, P21, WHE 81) (50) (tab. 2).
Najczêœciej jednak ró¿ne szczepy bakterii nale¿¹cych do tego samego gatunku
produkuj¹ bakteriocyny klasy IIa o niskim stopniu homologii, natomiast bakteriocyny produkowane przez bakterie nale¿¹ce do ró¿nych gatunków, wykazuj¹ wysoki
stopieñ podobieñstwa struktury i w³aœciwoœci (19,20,45,51) (tab. 2,3 i 4).

Tabela 4
Sekwencja aminokwasowa N-koñcowych fragmentów cz¹steczek wybranych bakteriocyn klasy IIa
Bakteriocyna

Sekwencja aminokwasowa (struktura pierwszorzêdowa)

Literatura

1

2

3

leukocyna A/Ta11a

KYYGNGVHCTKSGCSVNWGEA

(35)

mesenterycyna Y105

KYYGNGVHCTKSGCSVNWGEA

(58)

mundticyna

KYYGNGVSCNKKGCSVDWGKA

(44)
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1

2

3

piscikolina 126/piscikocyna V1a

KYYGNGVSCNKNGCTVDWSKA

(48)

pediocyna AcH/PA–1

KYYGNGVTCGKHSCSVDWGKA

(59)

sakacyna P

KYYGNGVHCGKHSCTVDWGTA

(26)

diwercyna V41

KYYGNG VYCNSKKCWVDWGQA

(60)

enterocyna A

KYYGNGVYCTKNKCTVDWAQA

(27)

enterocyna P

RSYGNGVYCNNSKCWVNWGEA

(28)

karnobakteriocyna BM1/piscikocyna V1b AISYGNGVYCNKEKCWVNKAENKO

(61)

diwergicyna M35

TKYYGNGVYCNSKKCWVDWGTA

(38)

sakacyna A/kurwacyna A

ARSYGNGVYCNNKKCWVNRGEA

(34)

karnobakteriocyna B2

VNYGNGVSCSKTKCSVNWGQA

(61)

Podkreœleniem zaznaczono charakterystyczny, zachowawczy, N-koñcowy motyw aminokwasowy.

Niektóre szczepy bakteriocynogennych bakterii fermentacji mlekowej, np. C. piscicola
V1 (37) oraz C. piscicola LV17B (47), wytwarzaj¹ jednoczeœnie dwie listeriobójcze
bakteriocyny o zró¿nicowanej strukturze i w³aœciwoœciach fizykochemicznych, ale
o zbli¿onym lub identycznym zakresie aktywnoœci (tab. 2 i 3). Z danych literaturowych wynika równie¿, ¿e wœród producentów bakteriocyn klasy IIa s¹ tak¿e bakterie
zdolne do syntezy innych klas bakteriocyn. Przyk³adowo, bakterie Enterococcus faecium
CTC492 wytwarzaj¹ jednoczeœnie enetrocynê A, bakteriocynê nale¿¹c¹ do klasy IIa
oraz enterocynê B zaliczan¹ do klasy IId (16,36).
Do niedawna s¹dzono, ¿e zdolnoœæ do syntezy bakteriocyn klasy IIa posiadaj¹ jedynie bakterie fermentacji mlekowej. Na tej podstawie niektórzy autorzy sugerowali nawet, ¿e transfer genów bakteriocyn klasy IIa zachodzi jedynie w obrêbie LAB
(20,45). Wyniki prac skriningowych dowiod³y jednak, ¿e w œrodowisku naturalnym
tak¿e inne grupy bakterii mog¹ produkowaæ bakteriocyny o w³aœciwoœciach typowych dla bakteriocyn klasy IIa. Przyk³adowo, cech¹ t¹ obdarzone s¹ bakterie Bacillus
coagulans L4 wytwarzaj¹ce koagulinê (52) oraz Bifidobacterium sp. produkuj¹ce bifidocynê B (53).

2.2. Struktura, w³aœciwoœci fizykochemiczne, biosynteza i zakres aktywnoœci
bakteriocyn klasy IIa
Do klasy tej nale¿¹ peptydy o masie cz¹steczkowej od 3,4 do 5 kDa zbudowane
z 37-48 aminokwasów. Wszystkie bakteriocyny klasy IIa maj¹ dodatni ³adunek (od
+2 do +6) i punkt izoelektryczny w wysokim pH (pIa 8,1-10) (19,45,48). W ich
³añcuchach polipeptydowych wystêpuj¹ zwykle dwie reszty cysteiny, które umo¿liwiaj¹ tworzenie wi¹zañ disiarczkowych i powstanie okreœlonej struktury drugorzêdowej. Reszty te oddalone s¹ od siebie o kilka aminokwasów i znajduj¹ siê w zacho118
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wawczej pozycji (najczêœciej 9 i 14) N-koñcowego fragmentu cz¹steczki bakteriocyny. Reszty cysteiny s¹ po³¹czone ze sob¹ wi¹zaniem disiarczkowym, w rezultacie
czego w cz¹steczkach bakteriocyn klasy IIa powstaj¹ zwykle 6-sk³adnikowe struktury przy koñcach aminowych, uznawane za konserwatywne dla bakteriocyn omawianej klasy (22,51,54). Niektóre jednak bakteriocyny klasy IIa (np. diwercyna V41, diwergicyna M35, enterocyna A, pediocyna AcH/PA-1/SJ-1) zawieraj¹ dodatkow¹ parê
cz¹steczek cysteiny i drugie wi¹zanie S-S, najczêœciej w C-koñcowym rejonie cz¹steczki (tab. 3) (38,45,55). Obecnoœæ wi¹zañ disiarczkowych jest krytyczna dla aktywnoœci bakteriocyn, zw³aszcza tych, które zawieraj¹ dwa wi¹zania tego typu. Wi¹zania S-S stabilizuj¹ strukturê drugorzêdow¹ cz¹steczek bakteriocyn i prawdopodobnie maj¹ równie¿ wp³yw na ich aktywnoœæ biologiczn¹. W przeprowadzonych badaniach wykazano bowiem, ¿e redukcja reszt cysteiny, a tym samym pozbawienie bakteriocyn wi¹zañ disiarczkowych wi¹¿e siê z utrat¹ przez nie listeriobójczej aktywnoœci. Utlenienie zredukowanych form bakteriocyn prowadzi natomiast do ponownego pojawienia siê aktywnoœci (51).
W ³añcuchach polipeptydowych cystybiotyków dominuj¹ aminokwasy polarne z ³adunkiem dodatnim oraz aminokwasy niepolarne (tab. 3). Wœród tych ostatnich najwiêkszy udzia³ maj¹ aminokwasy o niewielkiej masie cz¹steczkowej, np. glicyna. Taki sk³ad
aminokwasowy zapewnia tym peptydom du¿¹ swobodê konformacyjn¹ (56).
Bakteriocyny zaliczane do klasy IIa wykazuj¹ wysoki stopieñ zgodnoœci sekwencji aminokwasowych. W badaniach porównawczych wykazano, ¿e posiadaj¹ one od
26,8 (np. sakacyna A i bawarcyna A/sakacyna P) do 80,5% (np. sakacyna A i enterocyna P; diwercyna V41 i enterocyna A; diwercyna V41 i diwergicyna M35) identycznych
sekwencji aminokwasowych (20,45,51). Wyj¹tek stanowi¹ mesenterycyna Y105
i leukocyna A, które ró¿ni¹ siê jedynie dwoma aminokwasami w pozycjach 22 i 25
(20). Prawdopodobnie zaledwie kilkoma aminokwasami ró¿ni¹ siê tak¿e dwie inne
bakteriocyny – pediocyna AcH (PA-1/SJ-1) oraz pediocyna produkowana przez
P. parvulus 133. Sekwencja aminokwasowa ostatniej wymienionej bakteriocyny nie
zosta³a jeszcze dok³adnie ustalona, ale na podstawie wyników przeprowadzonych
do tej pory badañ wskazuje siê, ¿e jest ona zbie¿na z sekwencj¹ pediocyny AcH.
Obie pediocyny ró¿ni¹ siê jednak pH dla punktu izoelektrycznego co sugeruje, ¿e
ich sekwencja aminokwasowa nie jest w 100% homologiczna (30). Stopieñ zgodnoœci sekwencji aminokwasowych koñców aminowych cz¹steczek bakteriocyn klasy IIa
jest szczególnie wysoki. Ustalono, ¿e sekwencja aminokwasowa N-koñcowych fragmentów tych bakteriocyn jest przynajmniej w 70, a w przypadku niektórych bakteriocyn nawet w 90% homologiczna (51). Wszystkie bakteriocyny klasy IIa zawieraj¹
ponadto w swej strukturze pierwszorzêdowej charakterystyczny, zachowawczy,
N-koñcowy motyw aminokwasowy YGNGVXCXXXXCXV (tab. 4). Motyw ten, m. in.
determinuje ich aktywnoœæ biologiczn¹ (19,55,57). Region C-koñcowy jest bardziej
zró¿nicowany, ale i on zawiera pewne sta³e motywy aminokwasowe. Ze wzglêdu na
podobieñstwa w C-koñcowej czêœci cz¹steczek, bakteriocyny klasy IIa ³¹czone s¹
w 4 podgrupy. Motywy w regionach C-koñcowych cz¹steczek o wysokim stopniu
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 111-128 2009

119

Anna Sip, Micha³ Wiêckowicz, Maria Krasowska

zgodnoœci posiada jednak zaledwie kilka bakteriocyn klasy IIa, np. diwercyna V41,
diwergicyna M35, bawarcyna MN oraz enterocyna A (19-21,38,46,57).
W badaniach nad struktur¹ cz¹steczek bakteriocyn klasy IIa znajduj¹cych siê
w roztworach wodnych wykazano, ¿e w œrodowisku tym tworz¹ one strukturê k³êbka statystycznego (tzw. random coil), natomiast nie tworz¹ struktur drugo- i trzeciorzêdowych (20). Struktury te powstaj¹ natomiast w œrodowisku bezwodnym. Konformacje drugorzêdowe obu koñców bakteriocyn klasy IIa s¹ odmienne. Koniec aminowy tworzy s-kszta³tn¹ trójniciow¹ antyrównoleg³¹ b-harmonijkê. Obecnoœæ
dwóch reszt cysteiny w obrêbie zachowawczego motywu na koñcu aminowym umo¿liwia powstanie struktury „spinki do w³osów” (tzw. hairpin), stabilizowanej mostkami disiarczkowymi. W efekcie, fragmenty N-koñcowe bakteriocyn listeriobójczych
wykazuj¹ charakter hydrofilowy. W przeprowadzonych badaniach wykazuje siê, ¿e
N-koñcowa domena wi¹¿e siê z bia³kami b³onowymi komórek drobnoustrojów wra¿liwych na dzia³anie bakteriocyn klasy IIa. C-koñcowy fragment cz¹steczek omawianych bakteriocyn przyjmuje natomiast formê a-helisy (konformacjê alfa-helikaln¹).
W przeciwieñstwie do domeny N-koñcowej, ma on charakter hydrofobowy, przez
co ca³a cz¹steczka bakteriocyny wykazuje charakter amfipatyczny. Fragment C-koñcowy jest elementem przezb³onowym cz¹steczek bakteriocyn i uczestniczy w tworzeniu por w b³onach komórkowych. Oznacza to zatem, ¿e obie domeny odgrywaj¹
wa¿n¹ rolê w dzia³aniu bakteriocyn (3,46,51,55,63).
Bakteriocyny klasy IIa s¹ syntezowane przez rybosomy w postaci nieaktywnych
propeptydów zawieraj¹cych sekwencjê w³aœciwej (aktywnej) cz¹steczki bakteriocyny oraz sekwencjê sygna³ow¹, odpowiedzialn¹ za wydzielenie bakteriocyny z komórki producenta. Sekrecjê aktywnych cz¹steczek bakteriocyn klasy IIa do œrodowiska zewnêtrznego poprzedza odciêcie sekwencji sygna³owej propeptydu. Proces
ten warunkuje aktywacjê cz¹steczek bakteriocyn. Sekwencja sygna³owa cz¹steczek
propeptydów tej klasy bakteriocyn jest zbudowana z 18 do 27 reszt aminokwasowych (20). Na koñcu karboksylowym zawiera ona charakterystyczny motyw z³o¿ony
z dwóch reszt glicyny, rozpoznawany przez kompleks enzymatyczny odpowiedzialny za wydzielanie, który m.in. odcina peptyd sygna³owy od w³aœciwej cz¹steczki
bakteriocyny. Proces ten zachodzi podczas translokacji propeptydu przez b³onê komórkow¹ komórki producenta (64).
Bakteriocyny omawianej klasy s¹ zwi¹zkami odpornymi na dzia³anie wysokiej
temperatury i stabilnymi w szerokim zakresie pH œrodowiska (29). W œrodowisku
o wysokim stê¿eniu jonów wodorowych zwiêksza siê odpornoœæ tych bakteriocyn
na dzia³anie temperatury. Bakteriocyny klasy IIa, podobnie jak wiêkszoœæ bakteriocyn s¹ wra¿liwe na dzia³anie enzymów proteolitycznych. Zwi¹zki te ulegaj¹ ca³kowitej inaktywacji pod wp³ywem pronazy E i proteinazy K, a niektóre tak¿e w wyniku
dzia³ania a-chymotrypsyny, pepsyny i trypsyny. Bakteriocyny klasy IIa s¹ ponadto
odporne na liofilizacjê, zamra¿anie, dzia³anie detergentów, np. Tween 80, SDS, Triton X-100 i/lub EDTA oraz nie trac¹ aktywnoœci nawet podczas d³ugotrwa³ego przechowywania w temperaturze -20°C (29,38).
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Charakterystyczn¹ cech¹ bakteriocyn klasy IIa jest bakteriobójcza aktywnoœæ
wzglêdem bakterii z rodzaju Listeria, g³ównie L. monocytogenes. Bakteriocyny tej
klasy mog¹ wykazywaæ aktywnoœæ równie¿ wzglêdem Clostridum, Bacillus, Brochothrix,
Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus oraz niektórych LAB z rodzaju Lactobacillus,
Leuconostoc, Carnobacterium, Pediococcus, Enterococcus (20). Niektóre bakteriocyny
IIa hamuj¹ dodatkowo kie³kowanie spor Clostridum (44). Zakres aktywnoœci poszczególnych bakteriocyn jest jednak zró¿nicowany. Prawdopodobnie ma to zwi¹zek ze struktur¹ tych bakteriocyn. Przemawiaj¹ za tym wyniki badañ relacji zachodz¹cych pomiêdzy np. liczb¹ wi¹zañ disiarczkowych i ich lokalizacj¹ w ³añcuchu polipeptydowym, a zakresem aktywnoœci tych zwi¹zków (20,55). Bakteriocyny
zawieraj¹ce dodatkowe wi¹zanie S-S w C-koñcowym fragmencie ³añcuchów polipeptydowych maj¹ bowiem szerszy zakres aktywnoœci oraz s¹ zwykle bardziej aktywne wobec LAB (45). Mimo ¿e wiele bakteriocyn klasy IIa wykazuje szeroki zakres aktywnoœci i tak jest on wê¿szy od nizyny (bakteriocyny klasy I), innej listeriobójczej bakteriocyny, powszechnie stosowanej do konserwowania ¿ywnoœci. Bakteriocyny klasy IIa s¹ jednak du¿o bardziej aktywne w stosunku do chorobotwórczych dla cz³owieka bakterii L. monocytogenes od bakteriocyn innych klas. W syntetyczny sposób w³aœciwoœci charakterystyczne dla bakteriocyn klasy IIa przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5
Ogólna charakterystyka bakteriocyn bakterii fermentacji mlekowej klasy IIa (19,20,45,46)
Struktura chemiczna
masa cz¹steczkowa

Proste bia³ka
od 3,4 do 5 kDa

liczba aminokwasów w cz¹steczce

od 37 do 48

charakterystyczny motyw

N-terminalny o nastêpuj¹cym sk³adzie: YGNGVXaaC

liczba cz¹steczek cysteiny w ³añcuchu polipeptydowym

od 1 do 4

stopieñ homologicznoœci sekwencji aminokwasowych 26,8-80,5%, wyj¹tek: mesenterycyna Y105 i leukocyna A, które
ró¿ni¹ siê jedynie dwoma aminokwasami
charakter dominuj¹cych aminokwasów w ³añcuchu po- polarne
lipeptydowym
punkt izoelektryczny – pIa

8,1-10,0

³adunek

dodatni od +2 do +6

wra¿liwoœæ na dzia³anie enzymów

wszystkie bakteriocyny klasy IIa s¹ wra¿liwe na dzia³anie pronazy
E i proteinazy K, a niektóre tak¿e na dzia³anie pepsyny, trypsyny,
a-chymotrypsyny

wra¿liwoœæ na dzia³anie temperatury

wytrzymuj¹ co najmniej 15 min ogrzewanie w temp. 100°C

wra¿liwoœæ na dzia³anie pH

s¹ stabilne w œrodowisku o pH od 2,0 do 8,0
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Tabela 5 cd.
zakres aktywnoœci

w¹ski do szerokiego
wszystkie bakteriocyny klasy IIa wykazuj¹ aktywnoœæ wzglêdem
Listeria, dzia³aj¹ one tak¿e na inne grupy bakterii np. Clostridum,
Bacillus, Brochothrix, Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus
oraz niektóre LAB
zakres aktywnoœci poszczególnych bakteriocyn ró¿ni siê

sposób dzia³ania

dzia³anie bakteriobójcze

mechanizm dzia³ania

poracja membrany cytoplazmatycznej

lokalizacja genów struktury bakteriocyn

plazmidy lub chromosomy

producenci

niektóre szczepy bakterii fermentacji mlekowej z rodzajów
Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus, Pediococcus,
Enterococcus i Carnobacterium

Ÿród³a izolacji szczepów – producentów

produkty ¿ywnoœciowe, najczêœciej miêsne lub mleczne fermentowane produkty regionalne

zastosowanie

konserwowanie ¿ywnoœci – ochrona ¿ywnoœci przed rozwojem
Listeria
medyczne aplikacje w trakcie badañ

Klasê IIa tworzy obecnie ponad 20 bakteriocyn. Prawdopodobnie jednak ju¿
nied³ugo zostan¹ zaliczone do niej kolejne bakteriocyny. Wielu autorów sugeruje
bowiem, ¿e opisywane przez nich substancje bia³kowe o dzia³aniu przeciwdrobnoustrojowym posiadaj¹ w³aœciwoœci fizykochemiczne oraz zakresy aktywnoœci identyczne z typowymi bakteriocynami klasy IIa (65-67). Brak pe³nej informacji o strukturze nowych bakteriocyn uniemo¿liwia jednak dokonanie ich jednoznacznej kwalifikacji.

2.3. Mechanizm dzia³ania bakteriocyn klasy IIa
Bakteriocyny klasy IIa s¹ peptydami o aktywnoœci bakteriobójczej, których mechanizm dzia³ania polega na tworzeniu kompleksów poracyjnych na powierzchni
komórek okreœlonych grup bakterii. Tworzenie porów w b³onie komórkowej powoduje wyp³yw jonów do œrodowiska zewnêtrznego oraz prowadzi do obni¿enia poziomu ATP, co z kolei zaburza równowagê jonow¹ wewn¹trz komórki i doprowadza
do jej œmierci (5). W wyniku powstania porów w b³onie komórkowej nastêpuje obni¿enie si³y protonomotorycznej, co jest zwi¹zane ze spadkiem gradientu pH i potencja³u b³onowego komórki, a tak¿e utrat¹ a¿ do 98,9% wewn¹trzkomórkowego
ATP (44). Tak drastyczny spadek poziomu ATP uniemo¿liwia transport aktywny,
m.in. aminokwasów, do wnêtrza komórki (68). W przypadku dzia³ania bakteriocyn
klasy IIa, spadek poziomu ATP w uszkodzonych komórkach nie jest zwi¹zany z jego
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wyp³ywem przez pory. Jest on raczej skutkiem wzmo¿onego zapotrzebowania na
energiê, które wynika z koniecznoœci utrzymania potencja³u b³onowego oraz braku
substratów do syntezy ATP (20).
Badania nad mechanizmem dzia³ania bakteriocyn klasy IIa by³y prowadzone
przez wielu autorów. Wyniki tych badañ sugeruj¹, ¿e cz¹steczki bakteriocyn klasy
IIa wchodz¹ w interakcje z powierzchni¹ komórek bakteryjnych dziêki oddzia³ywaniom elektrostatycznym. W oddzia³ywaniach tych bior¹ udzia³ cz¹steczki anionowych fosfolipidów b³onowych, które pe³ni¹ rolê „receptora” i zakotwiczaj¹ cz¹steczkê peptydu na powierzchni b³ony cytoplazmatycznej (69). Wi¹zanie cz¹steczki
bakteriocyny do powierzchni komórki zachodzi prawdopodobnie za pomoc¹ N-koñcowej domeny bakteriocyny o hydrofilowym charakterze. Ustalono bowiem, ¿e domena N-koñcowa bakteriocyn klasy IIa oddzia³uje elektrostatycznie, w preferencyjny sposób, z fragmentami b³ony komórkowej bogatymi w fosfolipidy o charakterze
anionowym. Ich obecnoœæ jest charakterystyczna dla bakterii gramdodatnich, czyli
bakterii w obrêbie których znajduj¹ siê bakterie wra¿liwe na dzia³anie bakteriocyn
klasy IIa (70,71). Po rozpoznaniu i zakotwiczeniu domeny N-koñcowej przez cz¹steczkê receptorow¹, dochodzi do stabilizacji peptydu na powierzchni b³ony cytoplazmatycznej dziêki oddzia³ywaniom hydrofobowym oraz do reorientacji cz¹steczki bakteriocyny, co z kolei prowadzi do wytworzenia porów w b³onie komórki bakteryjnej. Do pe³nego uformowania kompleksu poracyjnego niezbêdne jest jednak
zwi¹zanie z powierzchni¹ komórki docelowej wielu cz¹steczek bakteriocyny (72).
Niektórzy autorzy sugeruj¹ tak¿e, ¿e istotnym etapem w tworzeniu kompleksu
poracyjnego s¹ oddzia³ywania hydrofobowe miêdzy powierzchni¹ komórki, a fragmentem cz¹steczki bakteriocyny zlokalizowanym bli¿ej koñca karboksylowego peptydu (56). Prawdopodobnie ten region cz¹steczki bakteriocyny jest odpowiedzialny
za specyficznoœæ jej wi¹zania na powierzchni komórki. Sam fragment C-koñcowy
cz¹steczki bakteriocyny, dziêki swoim hydrofobowym w³aœciwoœciom, bierze udzia³
w penetracji b³ony cytoplazmatycznej komórki wra¿liwej i tworzeniu w niej porów.
Mechanizm dzia³ania bakteriocyn klasy IIa w obrazowy sposób przedstawiono na rysunku.
Aktywnoœæ przeciwdrobnoustrojowa bakteriocyn klasy IIa, a co za tym idzie skutecznoœæ ich bakteriobójczego dzia³ania, zale¿y od wielu czynników. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y czas ekspozycji, stê¿enie bakteriocyny, stan fizjologiczny komórek docelowych oraz warunki œrodowiska zewnêtrznego. Wykazano równie¿ dodatni¹ korelacjê miêdzy sk³adem lipidowym b³ony cytoplazmatycznej a stopniem powinowactwa, np. pediocyny PA–1 do komórek bakteryjnych (73). Na stopieñ powinowactwa cz¹steczki bakteriocyny do powierzchni komórek wp³ywa równie¿ pH œrodowiska. Parametr ten moduluje bowiem ³adunek powierzchniowy dodatnio na³adowanej cz¹steczki bakteriocyny, a zatem wp³ywa na jej zdolnoœæ do oddzia³ywania
z ujemnie na³adowanymi cz¹steczkami fosfolipidów b³ony komórkowej wra¿liwych
bakterii.
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Rys. Mechanizm dzia³ania bakteriocyn klasy IIa (20).

2.4. Genetyczne podstawy biosyntezy bakteriocyn klasy IIa
Za syntezê bakteriocyn klasy IIa s¹ odpowiedzialne geny plazmidowe lub chromosomalne. Geny zwi¹zane z produkcj¹ tej klasy bakteriocyn, niezale¿nie od lokalizacji, s¹ zorganizowane w postaci operonów (74). Tworz¹ je zarówno geny struktury bakteriocyn, jak i geny koduj¹ce inne produkty zwi¹zane z powstawaniem, dojrzewaniem i transportem aktywnej cz¹steczki bakteriocyny, czyli bia³ka kompleksu
transportuj¹cego oraz bia³ka autoopornoœci (4). Na podstawie analizy loci genów
wybranych bakteriocyn klasy IIa stwierdzono, ¿e operony z³o¿one z genów koduj¹cych bakteriocyny klasy IIa maj¹ szereg wspólnych cech, a mianowicie po genie
koduj¹cym strukturê bakteriocyny znajduje siê gen koduj¹cy bia³ko odpornoœci na
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dzia³anie w³asnej bakteriocyny (tzw. gen autoopornoœci), gen koduj¹cy bia³ka systemu transportuj¹cego ABC (ang. ATP Binding Casette) oraz bia³ka umo¿liwiaj¹cego wydzielanie bakteriocyny poza komórkê (20). Gen bia³ka autoopornoœci jest konserwatywnie umiejscowiony za genem propeptydu bakteriocyny. Oba wymienione geny
ulegaj¹ transkrypcji jednoczeœnie (3). Geny koduj¹ce niektóre bakteriocyny klasy IIa,
np. enterocynê B s¹ jednak zorganizowane w odmienny sposób, a mianowicie mog¹
byæ one zlokalizowane w ró¿nych miejscach w obrêbie genomu (75).
Regulacja poziomu syntezy bakteriocyn klasy IIa mo¿e odbywaæ siê na poziomie
transkrypcji na bazie oddzia³ywania QS (tzw. Quorum Sensing). Zjawisko QS jest szeroko rozpowszechnionym wœród mikroorganizmów sposobem komunikacji i monitorowania stanu iloœciowego populacji drobnoustrojów (76). Proces ten polega na
utrzymywaniu w œrodowisku zewn¹trzkomórkowym drobnoustrojów niewielkiego,
lecz sta³ego poziomu stê¿enia specyficznych substancji sygna³owych. Wzrost liczebnoœci populacji mikroorganizmów poci¹ga za sob¹ wzrost stê¿enia substancji sygna³owych, co z kolei indukuje szereg procesów wewn¹trzkomórkowych, w tym
syntezê bakteriocyn (77). W takim przypadku, obok operonów zwi¹zanych z syntez¹ propeptydu bakteriocyny, w genomie bakterii bakteriocynogennych istnieje
operon zawieraj¹cy geny koduj¹ce produkty zwi¹zane z przekazywaniem sygna³u
i indukcj¹ procesu transkrypcji genów bakteriocyn. Do produktów tego tzw. trójsk³adnikowego systemu indukcji ekspresji genów bakteriocyn nale¿¹: gen koduj¹cy
propeptyd czynnika indukuj¹cego HPK (kinazê histydynow¹) tzw. IF (ang. Induction
Factor), gen struktury HPK oraz gen regulatora odpowiedzi wewn¹trzkomórkowej
RR (ang. Response Regulator), bêd¹cego czynnikiem transkrypcyjnym (78). Mechanizm regulacji transkrypcji genów bakteriocyn polega na tym, ¿e czynnik IF jest
transportowany przez bia³ka systemu ABC na zewn¹trz komórki wraz z cz¹steczkami bakteriocyn. W momencie transportu, czynnik IF ulega aktywacji w wyniku odciêcia krótkiej sekwencji liderowej. Po przekroczeniu pewnej wartoœci progowej
stê¿enia czynnika IF w œrodowisku zewn¹trzkomórkowym, czynnik ten wi¹¿e siê
z przezb³onowo ulokowanym receptorem HPK. Proces ten skutkuje autofosforylacj¹
HPK. Nastêpnie, kinaza histydynowa katalizuje reakcjê fosforylacji czynnika transkrypcyjnego RR, który po zwi¹zaniu siê z sekwencj¹ promotorow¹ genu koduj¹cego propeptyd bakteriocyny, indukuje proces jego transkrypcji (79). Najprawdopodobniej to w³aœnie system trójsk³adnikowy IF – HPK – RR jest odpowiedzialny za
regulowanie poziomu ekspresji wiêkszoœci bakteriocyn klasy IIa (80).
Oprócz oddzia³ywañ QS, na poziom ekspresji genów koduj¹cych bakteriocyny
klasy IIa wp³yw maj¹ równie¿ takie czynniki zewn¹trzkomórkowe jak: temperatura,
si³a jonowa oraz pH œrodowiska (77).
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2.5. Kierunki praktycznego wykorzystania aktywnoœci bakteriocyn klasy IIa
Silna aktywnoœæ listeriobójcza oraz w³aœciwoœci fizykochemiczne czyni¹ bakteriocyny klasy IIa atrakcyjnymi konserwantami ¿ywnoœci nara¿onej na zaka¿enia chorobotwórczymi dla cz³owieka bakteriami L. monocytogenes (18). Ze wzglêdu na to, ¿e
bakteriocyny klasy IIa czêsto wykazuj¹ tak¿e aktywnoœæ wzglêdem innych niepo¿¹danych w ¿ywnoœci mikroorganizmów, mog¹ one znaleŸæ zastosowanie równie¿
jako czynniki ograniczaj¹ce ich rozwój i w konsekwencji tego przyczyniæ siê do poprawy bezpieczeñstwa mikrobiologicznego wielu artyku³ów konsumpcyjnych.
W ostatnich latach bakteriocyny klasy IIa wzbudzi³y tak¿e zainteresowanie krêgów medycznych. Okaza³o siê bowiem, ¿e enterocyna CRL 35 ma tak¿e dzia³anie antywirusowe (81), a pediocyna 126 w warunkach in vivo wykazuje aktywnoœæ wzglêdem bakterii z rodzaju Listeria (82). Olbrzymie nadzieje wi¹¿e siê równie¿ z mo¿liwoœci¹ wykorzystania bakteriocyn w leczeniu i profilaktyce gruŸlicy. Do tego celu
przydatne mog¹ okazaæ siê uk³ady z³o¿one z kilku bakteriocyn. Dot¹d ustalono, ¿e
kombinacja enterocyny P, kurwacyny A, mesenterycyny Y105 i bawarcyny A silnie inhibuje wzrost B. cereus oraz Mycobacterium smegmatis (modelowego organizmu do
badañ nad gruŸlic¹) (45). Odkrycie to otwiera nowe mo¿liwoœci aplikacji tych zwi¹zków, wytyczaj¹c tym samym nowe kierunki badañ nad bakteriocynami klasy IIa.
Praca wykonana w ramach projektu badawczego w³asnego nr 2044/B/P01/2008/35 finansowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Literatura
1. Tagg J. R., Adnan S. D., Wamna-Maker L. W., (1976), Bacterial. Rev., 40, 722-756.
2. Klaenhamer T. R., (1988), Biochimie, 70, 337-349.
3. Eijsink V. G. H., Axelsson L., Diep B. D., Haevarstein L. S., Holo H., Nes I. F., (2002), Antonie van Leeuwenhoek, 81, 639-654.
4. Klaenhammer T. R., (1993), FEMS Microbiol. Rev., 12, 39-86.
5. Jack R. W., Tagg J. R., Ray B., (1995), Microbiol. Rev., 59, 171-200.
6. Montville T. J., Winkowski K., Ludescher R. D., (1995), Int. Dairy J., 5, 797-814.
7. Galvez A., Abriouel H., Lopez R. L., Omar N. B., (2007), Int. J. Food Microbiol., 12, 51-70.
8. Cleveland J., Montville T. J., Nes I. F., Chkindas M. L., (2001), Int. J. Food Microbiol., 71, 1-20.
9. Chen H., Hoover D. G., (2003), Comp. Rev. Food Sci. Food Safety, 2, 82-100.
10. O’Sullivan R., Ross R. P., Hill C., (2002), Biochimie, 84, 593-604.
11. Barby-Smith F. M., (1992), Trends Food Sci. Technol., 3, 133-137.
12. Daeschel M. A., (1993), Bacteriocins of lactic acid bacteria, Eds. Hoover D. H., Steenson L. R., Academic Press Inc, New York, 3, 63-91.
13. Schillinger U., Geisen R., Holzapfel W. H., (1996), Trends Food Sci. Technol., 7, 158-164.
14. Marrug J. D., (1991), Food Biotechnol., 5, 305-312.
15. Abee T., van Schaik W., Siezen R. J., (2004), Trends Biotechnol., 22, 653-659.
16. Oscariz J. C., Pisabarro A. G., (2001), Int. J. Microbiol, 4, 13-19.
17. Hansen J. N., (1994), Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 34, 69-93.
18. Muriana P. M., (1996), J. Food Protect. Suplement, 54-63.
19. Ennahar S., Sonomoto K., Ishizaki A., (1999), J. Biosci. Bioeng., 87, 705-716.

126

PRACE PRZEGL¥DOWE

Charakterystyka listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa bakterii fermentacji mlekowej

20. Ennahar S., Sashihara T., Sonomoto K., Ishizaki A., (2000), FEMS Microbiol Rev., 24, 85-106.
21. Fimland G., Niessen-Meyer J., Johnsen L., (2005), J. Pept. Sci., 11, 688-696.
22. Ferchichi M., Fathallah M., Mansuelle P., Rochat H., Sabatier J. M., Mania M., Mabrouk K., (2001),
Biochem. Biophys. Research, 289, 13-18.
23. Gonzalez C. F., Kunka B. C., (1987), Appl. Environ. Microbiol., 53, 2534-2538.
24. Bhunia A. K., Johnson M. C., Ray B., (1988), J. Appl. Bacteriol., 65, 261-268.
25. Schved F., Lalazar A., Henis Y., Juven B. J., (1993), J. Appl. Bacteriol., 74, 67-77.
26. Tichaczek P. S., Nissen-Meyer J., Nes I. F., Vogel R. F., Hammes W. P., (1993), Sys. Appl. Microbiol.,
12, 460-468.
27. Aymerich T., Holo H., Havarstein L. S., Hugas M., Garriga M., Nes I. F., (1996), Appl. Environ. Microbiol., 62, 1676-1682.
28. Cintas L. M., Casaus P., Havarstein L. S., Hernandez P. E., Nes F., (1997), Appl. Environ. Microbiol.,
63, 4321-4330.
29. Herranz C., Casaus P., Mukhopadhyay S., Martinez J. M., Rodriguez J. M., Nes I. F., Hernandez P. E.,
Cintas L. M., (2001), Antimicrob. Agents. Chemother., 18, 115-131.
30. Schneider R., Fernandez F. J., Aguilar M. B., Guerrero-Legarreta I., Alpuche-Solis A., Ponce-Alquicira
E., (2006), Food Control, 17, 909-915.
31. Albano H., Todorov S. D., van Reenen C. A., Hogg T., Dicks L. M. T., Teixeira P., (2007), Int. J. Food
Microbial., 116, 239-247.
32. Schillinger U., Lucke F-K., (1989), Appl. Environ. Microbiol., 8, 1901-1906.
33. Lewus C. B., Kaiser A., Montville T. J., (1991), Appl. Environ. Microbiol., 57, 1683-1688.
34. Holck A., Axelsson L., Birkeland S. E., Aukrust T., Blom H., (1992), J. Gen. Microbiol., 138, 2715-2720.
35. Hastings J. W., Stiles M. E., (1991), J. Appl. Bacterial., 70, 127-134.
36. Felix J. V., Papathanasopoulos M. A., Smith A. A., Holy A., (1994), Curr. Microbial., 29, 207-212.
37. Pilet M. F., Dusset X., Barre R., Novel G., Desmazaeud M., Piard J. Ch., (1995), J. Food Protect., 58, 256-262.
38. Tahiri I., Desbienes M., Benech R., Kheadar E., Lacroix C., Thibault S., Ouellet D., Fliss I., (2004), Int.
J. Food Microbiol., 97, 123-136.
39. Ennahar S., Aoude-Werner D., Sorokinde O., van Dorsselear A., Bringel F., Hubert J. C., Hasselmann
C., (1996), Appl. Environ. Microbial, 62, 4381-4387.
40. Hechard Y., Derijard B., Letellier F., Cenatiempo Y. J., (1992), Gen. Microbial., 138, 2725-2731.
41. Ennahar S., Asou Y., Zendo T., Sonomoto K., Ishizaki A., (2001), Int. J. Food Microbiol., 70, 291-301.
42. Ghrairi T., Frere J., Berjeaud J. M., Mania M., (2008), Food Control, 19, 162-169.
43. Bennik M. H. J., Smid E. J., Gorris L. G. M., (1997), Appl. Environ. Microbial., 63, 2074-2076.
44. Bennik M. H. J., Vanloo B., Brasseur R., Gorris L. G. M., Smid E. J., (1998), Biochim. Biophys. Acta,
1373, 47-58.
45. Richard Ch., Canon R., Naghmouchi K., Bertrand D., Prevost H., Drider D., (2006), Food Microbiol.,
23, 175-183.
46. Fimland G., Pirneskoski J., Kaewsrichan J., Jutila A., Kristiansen P. E., Kinnunen P. K. J., Nissen-Mayer
J., (2006), Biochim. Biophys. Acta, 1764, 1132-1140.
47. Ahn C., Stiles M. E., (1990), Appl. Environ. Microbiol., 56, 2503-2510.
48. Jack R. W., Wan J., Gordon J., Harmark K., Davidson B. E., Hiller A. J., Wettenhall R. E. H., Hickey
M. W., Coventry M. J., (1996), Appl. Environ. Microbiol., 62, 2987-2903.
49. Ray B., Johnson M. C., Ray B., (1989), J. Industr. Microbiol., 4, 163-166.
50. Ghrairi T., Frère J. M., Berjeaud J. M., Mania M., (2008), Food Control, 19, 162-169.
51. Ferchichi M., Frere J., Mabrouk K., Manai M., (2001), FEMS Microbiol. Letters, 205, 49-55.
52. le Marrec C., Hyronimus B., Bressollier P., Verneuil B., Urdaci M. C., (2000), Appl. Environ. Microbial., 66, 5213-5220.
53. Torue R., Kheadr E., Lacroix C., Moroni O., Fliss T., (2003), J. Appl. Microbiol., 95, 1058-1069.
54. Fimland G., Johnsen L., Axelsson L., Brurberg M. B., Nes I. F., Eijnsik V. G., Nissen-Meyer J., (1990), J.
Bacterial., 182, 2643-2648.
55. Eijsink V. G., Skeie M., Middelhoven P. H., Brurberg M. B., Nes I. F., (1998), Appl. Environ. Microbial., 64, 3275-3281.

BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 111-128 2009

127

Anna Sip, Micha³ Wiêckowicz, Maria Krasowska

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

128

Kaiser A. L., Montville T. J., (1996), Appl. Environ. Microbiol., 62, 4529-4535.
Fimland G., Eijnsik V. G., Nissen-Meyer J., (1992), Biochem., 41, 9508-9515.
Fremaux C., Hechard Y., Cenatiempo Y., (1995), Microbiology, 141, 1637-1645.
Lozano J. C., Nissen Meyer J., Sletten K., Pelaz C., Nes I. F., (1992), J. Gen. Microbiol., 138, 1985-1990.
Metivier A., Pilet M. F., Dousset X., Sorokine O., Anglade P., Zagorec M., Piard M. C., Marion D., Canatiempo Y., Fermaux C., (1998), Microbiology, 144, 2837-2844.
Quardi L. N. N., Sailer M., Roy K. L., Vederas J. C., Stiles M. E., (1994), J. Biol. Chem., 269, 12204-12211.
Uteng M., Hauge H. H., Marwick P. R., Fimland G., Mantzilas D., Nissen Meyer J., Muhle-Goll C.,
(2003), Biochem., 42, 11417-11426.
Montville T. J., Chen Y., (1998), Appl. Microbiol. Biotechnol., 50, 511-519.
Todorov S. D., Nyati H., Meincken M., Dicks L. M. T., (2007), Food Control, 18, 656-664.
Belgacem Z. B., Ferchichi M., Prevost H., Dousset X., Manai M., (2008), Meet Sci., 78, 513-521.
Kang Z., Wei Z., Guorong L., Jinglan Z., Yunqing D., (2008), Food Control, 19, 817-822.
Guorong L., Yanni L., Pinglan L., Kang Z., Jinglan Z., (2008), Food Control, 19, 353-359.
Abee T., (1995), FEMS Microbiol. Lett., 129, 1-10.
Fimland G., Blingsmo O. R., Sletten K., Jung G., Nes I. F., Nissen Meyer J., (1996), Appl. Environ.
Microbiol., 62, 3313-3318.
Moll G. N., Konings W. N., Driessen A. J. M., (1999), Antonie van Leeuwenhoek, 76, 185-198.
Bhugaloo-Vial P., Dousset X., Metivier A., Sorokine O., Anglade P., Boyaval P., Marion D., (1996),
Appl. Environ. Microbiol., 62, 4410-4416.
Chen Y., Montville T. J., (1995), J. Appl. Bacteriol., 79, 684-690.
Drider D., Fimland G., Hechard Y., McMullen L. M., Prevost H., (2006), Microbiol. Mol. Biol. Rev., 70,
564-582.
Kotelnikova E. A., Gelfand M. S., (2002), Genetika, 38, 758-772.
Franz C. M. A. P., Worobo R. W., Quadri L. E. N., Schillinger U., Holzapfel W. H., Vederas J. C., Stiles
M. E., (1999), Appl. Environ. Microbiol., 65, 2170-2178.
Miller M. B., Bassler B. L., (2001), Annu. Rev. Microbiol., 55, 165-199.
West A. H., Stock A. M., (2001), Trends Biochem. Sci., 26, 369-376.
Diep D. B., Axelsson L., Grefsli C., Nes I. F., (2000), Microbiology, 146, 2155-2160.
Nilsen T., Nes I. F., Holo H., (1998), J. Bacteriol., 180, 1848-1854.
Huehne K., Axelsson L., Holck A., Kroeckel L., (1996), Microbiology, 142, 1437-1448.
Wachsman M. B., Castilla V., de Ruiz Holgado A. P., de Torres R. A., Sesma F., Coto C. E., (2003), Antiviral. Res., 58, 17-24.
Ingham A., Ford M., Moore R. J., Tizard M., (2003), J. Antimicrob. Chemother., 51, 1365-1371.

PRACE PRZEGL¥DOWE

