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Application of class IIa bacteriocins from lactic acid bacteria
Summary
In the paper issues related to the occurrence of human pathogenic bacteria
Listeria monocytogenes were described. First, the properties of that microorganism were characterized and the threats relevant to its presence in food were
emphasized. In the further sections of the paper the attention was paid to the
need for evaluation of effective methods to inactivate Listeria and therefore the
possibility of the practical use of class IIa bacteriocins from lactic acid bacteria.
The role played by the class IIa bacteriocins of lactic acid bacteria in the protection of food products against Listeria and as a consequence in listeriosis prevention was detailed. Other practical application of biological activity revealed by
this class of bacteriocins were also highlighted.
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1. Bakterie Listeria monocytogenes i zagro¿enia
zwi¹zane z ich wystêpowaniem w ¿ywnoœci
W ostatnich latach olbrzymi niepokój wzbudzaj¹ informacje
o rosn¹cej liczbie infekcji wywo³ywanych przez chorobotwórcze
dla cz³owieka bakterie Listeria monocytogenes. Bakterie te powszechnie wystêpuj¹ w œrodowisku naturalnym. Ich obecnoœæ stwierdza
siê w wodzie, glebie, na powierzchni roœlin, a tak¿e w organizmach zwierz¹t zarówno dzikich (ptaków, gryzoni i ma³ych ssaków), jak i hodowlanych (byd³a, owiec, zwierz¹t futerkowych
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i drobiu) (1-3). L. monocytogenes bytuj¹ równie¿ w pochwie, uk³adzie oddechowym
i przewodzie pokarmowym ludzi (4,5). Czêsto s¹ tak¿e izolowane z powierzchni
produkcyjnych i pomieszczeñ zak³adów przemys³u spo¿ywczego. W rezultacie pierwotnych i/lub wtórnych zaka¿eñ bakterie Listeria przedostaj¹ siê do wielu produktów ¿ywnoœciowych (6-8), które s¹ jednoczeœnie dla cz³owieka g³ównym Ÿród³em
choroby nazywanej listerioz¹ (9,10). Dla zdrowego doros³ego cz³owieka do wywo³ania listeriozy potrzebna jest du¿a liczba komórek Listeria, czêsto dochodz¹ca
do poziomu 109jtk/g (11,12), jednak dla osób z grupy podwy¿szonego ryzyka obecnoœæ nawet 100 komórek Listeria w 1 gramie ¿ywnoœci mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nych problemów zdrowotnych (5,13). Do grupy podwy¿szonego ryzyka nale¿¹ kobiety ciê¿arne, dzieci, diabetycy, alergicy, alkoholicy, osoby z marskoœci¹ w¹troby,
ludzie starsi oraz ludzie o obni¿onej odpornoœci immunologicznej, zw³aszcza nosiciele wirusa HIV, osoby po chemioterapii i przeszczepach (4,5,9,14). Mimo ¿e
L. monocytogenes powszechnie wystêpuje w ¿ywnoœci czêstotliwoœæ wywo³ywanych
przez ni¹ listerioz, w porównaniu z innymi chorobami bakteryjnymi przenoszonymi
drog¹ pokarmow¹, jest niewielka. W krajach rozwiniêtych zwykle w populacji licz¹cej milion osób, rocznie odnotowuje siê od 2 do 8 przypadków tej choroby (15).
Dla porównania, czêstotliwoœæ wystêpowania salmonelloz jest 500 razy wiêksza.
L. monocytogenes stanowi jednak znacznie wiêksze zagro¿enie w porównaniu z innymi drobnoustrojami chorobotwórczymi przenoszonymi przez ¿ywnoœæ. Listeriozy
w grupie bakteryjnych chorób pokarmowych maj¹ bowiem jeden z najwy¿szych
wspó³czynników œmiertelnoœci. Przekracza on zwykle 20% (10,16). W badaniach
przeprowadzonych na zlecenie Amerykañskiego Centrum Badania Chorób, w pe³ni
potwierdzono zagro¿enia zwi¹zane ze spo¿ywaniem produktów zaka¿onych
L. monocytogenes, gdy¿ wskazano, ¿e listeriozy stanowi¹ obecnie a¿ 27,6% wszystkich przypadków œmiertelnych wywo³ywanych przez drobnoustroje chorobotwórcze
przenoszone przez ¿ywnoœæ (16).
Spoœród szesnastu opisanych w literaturze serotypów L. monocytogenes najwiêcej
œmiertelnych dla cz³owieka zachorowañ o charakterze epidemicznym wywo³uj¹ serotypy 4b (64%), 1/2a (15%), 1/2b (10%) i 1/2c (4%). Pozosta³e serotypy s¹ najczêœciej
przyczyn¹ zachorowañ sporadycznych o ³agodnym przebiegu (17).
Wed³ug danych epidemiologicznych w ci¹gu ostatnich 10 lat wyraŸnie zwiêkszy³a siê liczba osób podatnych na zaka¿enia Listeria. W konsekwencji tego wzros³a
równie¿ liczba listerioz, zw³aszcza okresu ci¹¿y, i zwi¹zanych z ni¹ poronieñ, uszkodzeñ p³odów, przedwczesnych porodów oraz wielu stanów chorobowych noworodków (zapalenia p³uc z niewydolnoœci¹ oddechow¹, zapalenia opon mózgowych, wodog³owia, uszkodzeñ oœrodkowego uk³adu nerwowego) (4). Listerioza okresu ci¹¿y
jest uznawana za najciê¿sza formê kliniczn¹ tej choroby. Mo¿e mieæ ona postaæ infekcji wewn¹trzmacicznych lub oko³oporodowych. ród³em obu listerioz jest matka, bêd¹ca najczêœciej bezobjawow¹ nosicielk¹. Z organizmu matki bakterie Listeria
mog¹ przedostawaæ siê przez ³o¿ysko do p³odu lub, jeœli wystêpuj¹ w pochwie, infekowaæ noworodka w trakcie porodu (10,17). W przypadku osób doros³ych, konse130
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kwencj¹ zaka¿eñ L. monocytogenes mo¿e byæ listerioza oœrodkowego uk³adu nerwowego, przewlek³a listerioza narz¹dowa oraz listerioza typu posocznicowego. Do
najczêstszych objawów klinicznych wymienionych typów listerioz nale¿y zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie ¿o³¹dka i jelit, zapalenie stawów oraz posocznica (10). Czêstotliwoœæ wystêpowania listerioz jest prawdopodobnie du¿o wy¿sza od podawanej w literaturze. Wiele listerioz nie zostaje bowiem zdiagnozowanych gdy¿ towarzysz¹ im jedynie ³agodne objawy grypopodobne (18). W takich nieinwazyjnych przypadkach obecnoœæ L. monocytogenes nie jest rutynowo badana.
Szacuje siê, ¿e 95% listerioz jest konsekwencj¹ spo¿ywania ¿ywnoœci zaka¿onej
L. monocytogenes. Pozosta³e 5% to przypadki listerioz stwierdzane g³ównie u weterynarzy oraz pracowników farm maj¹cych bezpoœredni kontakt ze zwierzêtami zaka¿onymi L. monocytogenes. U wymienionych osób transmisja komórek chorobotwórczych bakterii Listeria nastêpuje zwykle przez uszkodzon¹ skórê (3,9).
Produktami ¿ywnoœciowymi bêd¹cymi najczêœciej Ÿród³em L. monocytogenes s¹
produkty minimalnie przetworzone (¿ywnoœæ typu ready-to-eat) oraz produkty przetworzone o du¿ej zawartoœci wody, wytworzone z surowców o niskiej jakoœci mikrobiologicznej i przechowywane w nieodpowiednich warunkach (19,20). Dobrym
œrodowiskiem dla rozwoju Listeria jest mleko oraz wyroby mleczarskie, zw³aszcza
sery twarogowe oraz sery dojrzewaj¹ce produkowane z mleka niepasteryzowanego
(np. Parmezan), miêso oraz wyroby miêsne, przede wszystkim plasterkowane wêdliny, pasztety oraz wyroby garma¿eryjne (21,22). Bogatym rezerwuarem L. monocytogenes
s¹ tak¿e ryby, produkty morskie oraz sa³atki i surówki warzywne (23) (tab. 1).

Tabela 1
Wystêpowanie Listeria monocytogenes w produktach ¿ywnoœciowych (19-23)
Rodzaj produktów

Liczba zaka¿onych produktów (%)

1

2

produkty mleczne
mleko surowe

4,1

mleko pasteryzowane

0,4

sery pó³miêkkie

1,6

sery miêkkie

5,9

twarogi

6,3

sery twarde

1,4

lody

0,3

mleczne napoje fermentowane

1,3
produkty miêsne

miêso surowe

9,2

miêso mielone

25
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1

2

tuszki drobiowe

60

w¹tróbki drobiowe

55

¿o³¹dki drobiowe

65
produkty rybne

ryby surowe

17,1

ryby wêdzone

18,2

przetwory rybne

9,8

owoce morza

12,8
produkty owocowo-warzywne

owoce

11,8

warzywa

3,6

surówki warzywne

3,8

W zwi¹zku z powszechnoœci¹ wystêpowania L. monocytogenes w ¿ywnoœci oraz
zwi¹zanymi z tym zagro¿eniami, w USA ju¿ w 1991 r. wprowadzono nakaz kontroli
artyku³ów konsumpcyjnych pod k¹tem obecnoœci tych bakterii. Przyjêto jednoczeœnie bardzo rygorystyczne wytyczne mówi¹ce o tym, ¿e produkty minimalnie przetworzone powinny byæ pozbawione ¿ywych komórek L. monocytogenes (ang. zero tolerance for Listeria in ready-to-eat products). W grudniu 2007 r., po uwzglêdnieniu wyników wieloletnich badañ epidemiologicznych, FDA przedstawi³a propozycje zmian
wytycznych dotycz¹cych Listeria. Zmiany te mia³by obejmowaæ odrêbny sposób kwalifikowania produktów sprzyjaj¹cych i niesprzyjaj¹cych rozwojowi Listeria. W przypadku produktów niesprzyjaj¹cych rozwojowi Listeria, czyli produktów o pH<4,4,
aktywnoœci wody poni¿ej 0,92 oraz produktów zawieraj¹cych naturalne substancje
przeciwdrobnoustrojowe, zaproponowano by dozwolony poziom ich zaka¿enia tymi
bakteriami wynosi³ 100 komórek/g. W przypadku produktów sprzyjaj¹cych rozwojowi L. monocytogenes, drobnoustrój ten nie powinien znajdowaæ siê w 25 gramach.
Wszystkie natomiast produkty, zawieraj¹ce wiêcej ni¿ 100 komórek L. monocytogenes
w 1 gramie wed³ug przed³o¿onej propozycji nale¿a³oby uznawaæ za niezdatne do
spo¿ycia i bezzw³ocznie zniszczyæ, nie tylko z uwagi na mo¿liwoœæ ich negatywnego
oddzia³ywania na organizm konsumentów, ale równie¿ by nie doprowadziæ do
przedostania siê tych mikroorganizmów do œrodowiska naturalnego i ich niekontrowanego rozwoju (24). Aspekt zwi¹zany z koniecznoœci¹ ograniczenia mo¿liwoœci
rozprzestrzeniania siê L. monocytogenes nie jest, jak dot¹d, uwzglêdniony w ¿adnych
regulacjach prawnych.
W krajach europejskich brak jest natomiast jednolitych przepisów okreœlaj¹cych
dopuszczalny poziom zaka¿enia ¿ywnoœci bakteriami L. monocytogenes. W wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej produkty minimalnie przetworzone przeznaczone dla
dzieci oraz produkty wykorzystywane do celów medycznych uznaje siê za bezpiecz132
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ne z mikrobiologicznego punktu widzenia je¿eli w 25 gramach brak jest bakterii
L. monocytogenes. W przypadku pozosta³ej ¿ywnoœci minimalnie przetworzonej oraz
¿ywnoœci poddawanej obróbce termicznej bezpoœrednio przed spo¿yciem, dopuszcza siê obecnoœæ do 100 ¿ywych komórek L. monocytogenes w 1 gramie produktu
(brak L. monocytogenes w 0,01g), pod warunkiem, ¿e iloœæ ta nie zwiêksza siê w trakcie przechowywania (25). Podobne przepisy obowi¹zuj¹ tak¿e w Kanadzie. Wed³ug
wielu autorów przepisy te s¹ jednak zbyt liberalne i nie gwarantuj¹ pe³nego bezpieczeñstwa konsumentów, zw³aszcza kobiet w ci¹¿y.
Rygorystyczne regulacje prawne dotycz¹ce wystêpowania L. monocytogenes
w ¿ywnoœci s¹ niezbêdne nie tylko z uwagi na to, ¿e bakterie te maj¹ silne w³aœciwoœci chorobotwórcze, ale równie¿ ze wzglêdu na ich zdolnoœæ do wzrostu w zakresie
temperatur od -1,5 do 45°C, w œrodowisku o pH od 4,2 do 9,6, produktach o aktywnoœci wody do 0,92 i stê¿eniu NaCl dochodz¹cym nawet do 20% (26). Szczególnie
niebezpieczna jest zdolnoœæ Listeria do wzrostu w niskiej temperaturze, a zatem
w czasie przechowywania ch³odniczego. W niskiej temperaturze wzrasta tak¿e odpornoœæ L. monocytogenes na zasolenie i zakwaszenie œrodowiska (27). Bakterie te
prze¿ywaj¹ ponadto w œrodowisku o pH dochodz¹cym do 3,3, aw do 0,83, w temperaturze do -18°C oraz przy stê¿eniu NaCl do 30% (tab. 2). S¹ one tak¿e odporne na
zamra¿anie, suszenie i namna¿aj¹ siê w ¿ywnoœci przechowywanej nawet w opakowaniach pró¿niowych (10).

Tabela 2
Charakterystyka bakterii Listeria monocytogenes (3,4,8,9)
Najwa¿niejsze w³aœciwoœci fizjologiczne i biochemiczne
morfologia komórek

pa³eczki G(+)

wzrost w warunkach tlenowych

+

wzrost w warunkach beztlenowych

+

wytwarzanie przetrwalników

-

wytwarzanie otoczek

-

rzêski

+

zdolnoœæ ruchu w temp. 25°C

+

wytwarzanie katalazy

+

wytwarzanie H2S

+

hemoliza

b

test CAMP

+

hydroliza eskuliny

+

hydroliza ramnozy

+

hydroliza ksylozy

-

hydroliza mocznika

-
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Tabela 2 cd.
Warunki rozwoju
temperatura [°C]

-1,5 -45°C; optimum 30-37°C

pH

4,2-9,6; optimum 7,0

aktywnoœæ wody

0,90-0,99; optimum >0,97

stê¿enie NaCl [%]

<0,5-20
Warunki inaktywacji

ogrzewanie

70°C przez co najmniej 2 min

pH

<3,0

aktywnoœæ wody

<0,83

stê¿enie NaCl [%]

>30

stê¿enie kwasów organicznych [%]

>1

promieniowanie radiacyjne

3kGy

stê¿enie CO2 [%]

>70
Warunki, w których wzrost komórek zostaje zahamowany

temperatura [°C]

-18

pH

3,3-4,2

aktywnoœæ wody

0,90-0,83

stê¿enie NaCl [%]

30

stê¿enie kwasów organicznych [%]

>0,1
Czas generacji

temp. 37°C

1,1 h

temp. 10°C

6,6 h

temp. 4°C

43 h
W³aœciwoœci chorobotwórcze

g³ówne wirulentne serotypy

134

4b, 1/2a, 1/2b, 1/2c

wywo³ywana choroba

listerioza

postacie kliniczne listeriozy

listerioza okresu ci¹¿y, przewlek³a listerioza narz¹dowa, listerioza oœrodkowego uk³adu nerwowego, listerioza posocznicowa

drogi infekcji

pokarmowa, czasami uszkodzenia skórne

Ÿród³a infekcji

g³ównie ¿ywnoœæ, zw³aszcza minimalnie przetworzona,
rzadziej ludzie i zwierzêta

osoby najbardziej podatne na infekcje

kobiety w ci¹¿y, osoby starsze, osoby o obni¿onej odpornoœci immunologicznej

dawka infekcyjna

dla osób z grupy ryzyka <100 komórek

czêstotliwoœæ infekcji

niska;
2-8 przypadków na 1 000 000 osób rocznie

wspó³czynnik zgonów

powy¿ej 20%
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Odpornoœæ bakterii L. monocytogenes na dzia³anie wymienionych czynników fizykochemicznych sprawia, ¿e niszczenie ich komórek klasycznymi metodami takimi
jak: zamra¿anie, solenie, suszenie, zakwaszanie, czy utrwalanie chemiczne, jest bardzo trudne. Czêsto zabiegi jakim rutynowo poddawana jest ¿ywnoœæ s¹ niewystarczaj¹ce by w pe³ni zabezpieczyæ j¹ przed rozwojem chorobotwórczych Listeria. Olbrzymi problem stanowi ponadto mo¿liwoœæ przedostawania siê komórek Listeria
do ¿ywnoœci w trakcie procesu produkcyjnego. Z danych literaturowych wynika, ¿e
do wtórnych zaka¿eñ ¿ywnoœci tymi bakteriami dochodzi g³ównie podczas plasterkowania, szatkowania, rozdrabniania i filetowania. Komórki Listeria maj¹ bowiem
silne w³aœciwoœci adhezyjne i ³atwo przylegaj¹ do powierzchni produkcyjnych maszyn i urz¹dzeñ stosowanych w przemyœle spo¿ywczym tworz¹c na nich czêsto grube biofilmy, trudne do usuniêcia za pomoc¹ dostêpnych w obrocie handlowym œrodków myj¹cych i dezynfekcyjnych (8,28,29).
W zwi¹zku z tym, ¿e obecnoœæ chorobotwórczych dla cz³owieka bakterii
L. monocytogenes stwierdza siê nieustannie w ¿ywnoœci, w laboratoriach na ca³ym
œwiecie prowadzone s¹ intensywne badania nad opracowaniem efektywnych metod
inaktywacji tych drobnoustrojów. Wzrost œwiadomoœci konsumentów oraz wyraŸna
zmiana nawyków ¿ywieniowych sprawiaj¹, ¿e najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê obecnie produkty utrwalane metodami naturalnymi. Dlatego te¿ producenci
¿ywnoœci z olbrzymim zainteresowaniem œledz¹ wyniki badañ nad mo¿liwoœci¹ wykorzystania bakterii fermentacji mlekowej (LAB; ang. Lactic Acid Bacteria) do niszczenia Listeria. Wiele metabolitów LAB (m. in. kwasy organiczne, H2O2, diacetyl, aldehyd
octowy, bakteriocyny) dzia³a bowiem bakteriobójczo wzglêdem L. monocytogenes
(30,31). Spoœród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ bakteriocyny klasy IIa (32,33).

2. Wykorzystanie bakteriocyn klasy IIa i zdolnych do ich syntezy bakterii
fermentacji mlekowej do zabezpieczania ¿ywnoœci przed rozwojem
L. monocytogenes
Bakteriocyny kasy IIa mog¹ byæ stosowane do utrwalania ¿ywnoœci nara¿onej na
zaka¿enia bakteriami Listeria monocytogenes. Szczególnie du¿e nadzieje wi¹¿e siê
z mo¿liwoœci¹ wykorzystywania ich do poprawy bezpieczeñstwa mikrobiologicznego ¿ywnoœci minimalnie przetworzonej, do której nale¿y wiele produktów mlecznych, miêsnych oraz owocowo-warzywnych (32,34). W badaniach nad aplikacj¹ bakteriocyn klasy IIa wykazano, ¿e zwi¹zki te w wielu produktach, zw³aszcza w kie³basach, miêsie mielonym, serach, ³ososiach wêdzonych na zimno oraz owocach morza, trwale lub przejœciowo redukuj¹ liczebnoœæ chorobotwórczych dla cz³owieka
bakterii L. monocytogenes (tab. 3). Wysoka odpornoœæ bakteriocyn klasy IIa na dzia³anie temperatury oraz stabilnoœæ w œrodowisku o zró¿nicowanym pH sprawiaj¹, ¿e
zwi¹zki te s¹ zdolne do antagonistycznego dzia³ania na Listeria w szerokim zakresie
temperatur i s¹ jednoczeœnie przydatne do ochrony produktów o zró¿nicowanym
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odczynie. Produkty te bez wp³ywu na aktywnoœæ bakteriocyn mog¹ byæ ponadto
poddawane nawet drastycznej obróbce termicznej. Przyk³adowo, dobrze rozpuszczalna w wodzie mundticyna (57) i bawarycyna A (58) wytrzymuj¹ ogrzewanie odpowiednio 15. i 60-minutowe w temperaturze 100°C. Dodatkowo mundticyna zachowuje aktywnoœæ w œrodowisku o pH od 1 do 11 (57), a bawarycyna A w zakresie pH
od 1,3 do 9,7 (88).
Tabela 3
Przyk³ady wykorzystania bakteriocyn bakterii fermentacji mlekowej klasy IIa oraz zdolnych do ich syntezy
drobnoustrojów jako czynników zabezpieczaj¹cych ¿ywnoœæ przed rozwojem niepo¿¹danych bakterii
Bakteriocyna

Producent

Utrwalany produkt

Efekt dzia³ania

Literatura

1

2

3

4

5

kie³basy suche

redukcja liczebnoœci komórek Listeria o co najmniej 1 cykl log (max 1,6)

(35)

kie³baski drobiowe

redukcja liczebnoœci komórek Listeria o co najmniej 1 cykl log (max 2,6)

(36)

ser dojrzewaj¹cy

redukcja liczebnoœci
S. aureus, L. monocytogenes
i E. coli O157:H7

(37)

frankfurterki

hamowanie wzrostu
Listeria przez 12 dni
(25°C) lub 12 tygodni
(4 i 10°C) przechowywania

(38)

Lactobacillus plantarum plasterkowana i pakowana redukcja liczebnoœci Listeria
WHE 92
pró¿niowo gotowana kie³basa z 2,7 log jtk/g do
< 2 log jtk/g w ci¹gu 6 dni
przechowywania w temp. 6°C

(39)

pediocyna PA-1

pediocyna AcH

Pediococcus acidilactici
PAC 1.0

ser maziowy

usuniêcie Listeria (inokulum 7×102 jtk/ml solanki) przez surowy ekstrakt
bakteriocyny

(40)

ser Munster

hamowanie Listeria przez
bakteriocynê rozpylon¹ na
powierzchni sera

(41)

piscikocyna V1a i V1b Carnobacterium piscicola ³osoœ wêdzony na zimno obni¿enie liczebnoœci komóV1
pakowany pró¿niowo
rek Listeria o ok. 1 cykl log

(42)

piscikolina 126

(43)

Carnobacterium piscicola szynka
JG126
ser Camembert
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trwa³a redukcja liczebnoœci
Listeria z 103 jtk/g do poziomu poni¿ej wykrywalnoœci
hamowanie wzrostu
L. monocytogenes
w pierwszym tygodniu dojrzewania sera oraz opóŸ-
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1

2

3

4

5

nienie namna¿ania siê
Listeria w kolejnych etapach tego procesu

(44)

gelidum miêso wo³owe pakowane opóŸnienie procesów psupró¿niowo
cia przez L. sake do 8 tygodni w temp. 2°C

(45)

leukocyna A

Leuconostoc
UAL-187

bawarcyna MN

Lactobacillus sake MN

redukcja liczebnoœci
Listeria o co najmniej 1
rz¹d wielkoœci w temp. 4°C

(46)

sakacyna P

Lactobacillus sakei Lb790 plastry kurczaka pakowane przy dawce 3,5 mg/g –
pró¿niowo
hamowanie wzrostu
L. monocytogenes przez
4 tyg. w temp. 10°C

(47)

sakacyna P

Lactobacillus sakei Lb790 ³osoœ wêdzony na zimno przy dawce 3,5 mg/g –
pakowany pró¿niowo
bakteriostatyczne dzia³anie
wzglêdem L. monocytogenes
przez 21 dni w temp. 10°C

(48)

bawarcyna A

Lactobacillus bavaricus solone krewetki
MI 401 (obecna nazwa Lb.
sakei)

diwercyna V41

Carnobacterium divergens plastry ³ososia wêdzonego d³ugotrwa³e zabezpieczenie (51,52)
V41
na zimno
produktu przechowywanego w warunkach ch³odniczych przed rozwojem
Listeria

enterocyna A

Enterococcus faecium
CTC492

sakacyna A

kawa³ki wo³owiny

przed³u¿enie trwa³oœci
z 10 do 16 dni

(49,50)

suche kie³basy fermento- obni¿enie liczebnoœci
wane
Listeria o ok 1 cykl log,
dzia³anie w po³¹czeniu
z enterocyn¹ B

(53)

przetwory miêsne

redukcja liczebnoœci
Listeria innocua w stopniu zale¿nym od rodzaju
miêsa, dzia³anie w po³¹czeniu z enterocyn¹ B

(54)

Lactobacillus sakei Lb 06 surowe kie³basy wieprzowe redukcja liczebnoœci
Listeria monocytogenes
o 1 rz¹d wielkoœci w ci¹gu
doby

(55)

mielone miêso wo³owe

hamowanie rozwoju
Listeria przez 6 dni
w temp. 8°C

plasterkowane, pakowane ograniczenie wzrostu Listeria
pró¿niowo kie³basy typu przez ponad 3 tygodnie
w temp. 7°C
Bologna
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Bakteriocyny klasy IIa s¹ najczêœciej wprowadzane do produktów wymagaj¹cych
zabezpieczenia przed rozwojem Listeria w postaci ca³kowicie lub czêœciowo oczyszczonych preparatów (32,53,59). Jest to najprostsze rozwi¹zanie technologiczne, ale
niestety nie jest ono preferowane przez producentów ¿ywnoœci minimalnie przetworzonej. Wi¹¿e siê ono bowiem z koniecznoœci¹ uwzglêdnienia dodatku bakteriocyny w postaci odpowiedniej adnotacji na opakowaniu, co czêsto zniechêca konsumentów do nabycia utrwalonych za pomoc¹ nich produktów (32,59). Stosowanie
preparatów bakteriocyn jako dodatków do ¿ywnoœci wymaga poza tym akceptacji
prawnej, a zatem musi byæ poprzedzone wykonaniem kosztownych i czasoch³onnych badañ toksykologicznych (32). W aspekcie legislacyjnym, sytuacjê takiej aplikacji czêsto komplikuje równie¿ fakt, ¿e bakteriocyny s¹ mylnie uto¿samiane z antybiotykami (60,61) – substancjami, których obecnoœæ w ¿ywnoœci jest zwykle niedopuszczalna (62). Spoœród bakteriocyn klasy IIa, jak dot¹d, jako dodatek do ¿ywnoœci
zaakceptowana zosta³a jedynie pediocyna PA-1. Inne bakteriocyny tej klasy s¹ nadal
badane pod k¹tem praktycznego wykorzystania w utrwalaniu ¿ywnoœci zaka¿onej
Listeria. Wyniki tych badañ s¹ obiecuj¹ce, gdy¿ wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e substancje te ograniczaj¹ w wielu produktach liczebnoœæ Listeria o 1 do 3 rzêdów wielkoœci
(tab. 3). Najwy¿sz¹ aktywnoœæ wykazuj¹ w warunkach ch³odniczych, a zatem w warunkach, w których dobrze namna¿aj¹ siê psychrofilne L. monocytogenes, bêd¹ce najczêœciej efektem wtórnych zaka¿eñ (32).
Skutecznoœæ dzia³ania bakteriocyn w doœwiadczeniach prowadzonych z zastosowaniem pod³o¿y laboratoryjnych zwykle jest wyraŸnie wy¿sza od tej wykazywanej w ¿ywnoœci. Z tego te¿ wzglêdu dzia³anie ka¿dej bakteriocyny musi byæ przetestowane w okreœlonym – wymagaj¹cym utrwalenia produkcie. Wykazano bowiem, ¿e w³aœciwoœci fizykochemiczne ¿ywnoœci maj¹ silny wp³yw na aktywnoœæ
bakteriocyn (32,59,62). Interakcje zachodz¹ce pomiêdzy bakteriocynami, a sk³adnikami ¿ywnoœci, zwykle ograniczaj¹ ich aktywnoœæ przeciwdrobnoustrojow¹.
W tym aspekcie nale¿y liczyæ siê m. in. z mo¿liwoœci¹ ich precypitacji lub utrat¹
przez nie aktywnoœci, np. na skutek dzia³ania proteaz. Efektywnoœæ dzia³ania bakteriocyn w ¿ywnoœci zale¿y te¿ od równomiernoœci ich dystrybucji w obrêbie produktu (63).
Wykazano równie¿ zale¿noœæ pomiêdzy skutecznoœci¹ dzia³ania bakteriocyn klasy IIa, a liczebnoœci¹ niepo¿¹danej mikroflory w utrwalanych produktach. Przyk³adowo, bakterie Lb. plantarum ALC01, wytwarzaj¹ce pediocynê AcH, w solance do pielêgnacji serów maziowych zaka¿onej komórkami Listeria monocytogenes na poziomie
2 × 102 jtk/ml powodowa³y ca³kowit¹ inaktywacjê tego drobnoustroju. W przypadku wy¿szego zaka¿enia solanki, wynosz¹cego 4 × 103 jtk/ml, w nastêpstwie syntezy
pediocyny AcH liczebnoœæ Listeria w serze ulega³a redukcji jedynie o 1-2 rzêdy wielkoœci i utrzymywa³a siê na tym poziomie w ci¹gu ca³ego, 40-dniowego okresu dojrzewania sera (40). Efektywnoœæ dzia³ania piscikoliny 126 na Listeria jest tak¿e ujemnie skorelowana z liczebnoœci¹ komórek tych bakterii. Wykazano, ¿e 512 AU/ml piscikoliny hamowa³o przez 20 dni w temp. 30°C wzrost Listeria monocytogenes w mle138
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ku zaka¿onym na poziomie 102 jtk/ml. Zwiêkszenie stopnia zaka¿enia Listeria ogranicza³o skutecznoœæ hamuj¹cego dzia³ania piscikoliny 126 (44).
Efektywnoœæ listeriobójczego dzia³ania bakteriocyn klasy IIa zale¿y ponadto od
iloœci w jakiej zwi¹zki te s¹ wprowadzane do ¿ywnoœci. Na podstawie wyników badañ nad dzia³aniem bakteriocyn w ¿ywnoœci dowodzi siê, ¿e stopieñ ich ochronnego dzia³ania mo¿na zwiêkszyæ poprzez zwiêkszenie ich dodatku do ¿ywnoœci, ale jedynie do okreœlonego krytycznego poziomu (49). Po jego przekroczeniu wzrost stê¿enia bakteriocyn nie skutkuje wzrostem skutecznoœci ich dzia³ania. Przyk³adowo,
podobny efekt redukcji liczebnoœci komórek Listeria uzyskano w mleku stosuj¹c
4096 i 8192 AU/ml piscikoliny 126 (44).
Bakteriocyny klasy IIa maj¹ w¹ski zakres aktywnoœci, czêsto ograniczaj¹c wzrost
lub niszcz¹c jedynie komórki L. monocytogenes. Cecha ta wyraŸnie rozszerza mo¿liwoœci aplikacji tych zwi¹zków, czyni¹c je – w odró¿nieniu od chemicznych konserwantów – przydatnymi do zabezpieczania przed Listeria równie¿ produkty fermentowane i probiotyczne. Wiêkszoœæ bakteriocyn klasy IIa nie wywiera bowiem negatywnego wp³ywu na wzrost i aktywnoœæ metaboliczn¹ mikroorganizmów powszechnie stosowanych w przemyœle jako kultury starterowe do otrzymywania ¿ywnoœci
fermentowanej. Przyk³adowo, 2048 AU/g piscikoliny 126 ogranicza rozwój Listeria
w serze Camembert nie wp³ywaj¹c przy tym na rozwój S. thermophilus i P. candidum –
kultur starterowych stosowanych do wyrobu tego sera (44).
Bakteriocyny klasy IIa mog¹ wykazywaæ aktywnoœæ równie¿ wzglêdem innych
ni¿ Listeria bakterii niepo¿¹danych w ¿ywnoœci. Wiele bakteriocyn tej klasy jest
zdolnych do antagonistycznego oddzia³ywania tak¿e na Clostridum, Bacillus,
Brochothrix, Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus oraz niektóre LAB. Aktywnoœæ
wzglêdem wymienionych bakterii jest jednak zwykle du¿o ni¿sza ni¿ wobec Listeria
i w zwi¹zku z tym nie odgrywa ona wiêkszej roli w procesie utrwalania ¿ywnoœci.
Potwierdzaj¹ to m.in. obserwacje dokonane przez Mattila i wsp., (39). Autorzy ci badali mo¿liwoœci wykorzystania pediocyny AcH zaadsorbowanej do inaktywowanych
termicznie komórek Lb. plantarum WHE 92 w utrwalaniu plasterkowanej gotowanej
kie³basy. Stwierdzili, ¿e preparat ten nie wp³ywa³ na namna¿anie LAB w kie³basie,
oraz na jej pH i cechy organoleptyczne. WyraŸnie ogranicza³ on w niej natomiast
wzrost chorobotwórczych Listeria monocytogenes.
Badacze zajmuj¹cy siê aplikacj¹ bakteriocyn klasy IIa jako listeriobójczych dodatków do ¿ywnoœci proponuj¹ wprowadzanie tych substancji do utrwalanych produktów w formie wolnej lub immobilozowanej (63). Forma immobilizowana jest du¿o
korzystniejsza, gdy¿ pozwala na ograniczenie interakcji bakteriocyn ze sk³adnikami
¿ywnoœci i chroni je przed destrukcyjnym dzia³aniem proteaz. Niektórzy autorzy
widz¹ tak¿e mo¿liwoœæ wykorzystywania bakteriocyn klasy IIa do tworzenia opakowañ aktywnych wzglêdem Listeria (59).
Alternatyw¹ do bezpoœredniego dodatku bakteriocyn klasy IIa do ¿ywnoœci jest
wykorzystywanie zdolnych do ich syntezy drobnoustrojów. Rozwi¹zanie takie budzi
olbrzymie zainteresowanie, gdy¿ szczepy bakteriocynogenne mog¹ byæ stosowane
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jako kultury starterowe, kultury towarzysz¹ce (53,59,63), albo jako kultury ochronne (zw³aszcza w odniesieniu do ¿ywnoœci niefermentowanej) (53,63). Mo¿liwe jest
tak¿e wprowadzanie do ¿ywnoœci sk³adnika poddanego uprzednio fermentacji
przez bakteriocynogenne bakterie (59).
W³aœciwoœci kultur bakteriocynogennych musz¹ byæ jednak dostosowane do
specyfiki utrwalanych za pomoc¹ nich produktów. Stosowanie bakteriocynogennych drobnoustrojów do ograniczania rozwoju Listeria w ¿ywnoœci wymaga równie¿
uwzglêdnienia procesów zachodz¹cych podczas jej wytwarzania. Wiele zabiegów
jakim jest poddawana ¿ywnoœæ mo¿e bowiem mieæ negatywny wp³yw na wydajnoœæ
biosyntezy bakteriocyn i/lub destabilizowaæ ich aktywnoœæ (63). W przypadku wykorzystywania bakterii zdolnych do syntezy bakteriocyn klasy IIa niezwykle istotne
jest wytwarzanie tych samych bakteriocyn przez przedstawicieli ró¿nych szczepów
i/lub rodzajów bakterii, izolowanych z odmiennych produktów. Fakt ten daje mo¿liwoœæ du¿ej elastycznoœci doboru producentów tych zwi¹zków. Przyk³adowo, bakterie Pediococcus sp., wytwarzaj¹ce pediocynê AcH, nie wystêpuj¹ naturalnie w produktach mleczarskich i wykazuj¹ s³abe zdolnoœci adaptacyjne do tego typu œrodowisk.
W mleku i serach dobrze natomiast rozwija siê inny producent pediocyny AcH –
szczep Lb. plantarum WHE 92 (64) i to on jest wykorzystywany do niszczenia Listeria
monocytogenes w tych produktach.
Pozornie mniej k³opotliwe, zw³aszcza z legislacyjnego punktu widzenia, stosowanie szczepów bakteriocynogennych nie zawsze daje zamierzony efekt ochronny.
Przyk³adowo, ca³kowit¹ inaktywacjê Listeria w serze uzyskano po zastosowaniu supernatantu p³ynu pohodowlanego komórek Lb. plantarum ALC01. Znacznie mniej
skuteczne dzia³anie odnotowano natomiast w przypadku stosowania biomasy tego
szczepu (40). Podobnie, w suchych kie³basach fermentowanych obserwowano wiêksz¹ skutecznoœæ przeciwlisteryjn¹ czêœciowo oczyszczonych preparatów enterocyn
A i B, w porównaniu z dzia³aniem wytwarzaj¹cego je Enterococcus faecium CTC492.
Niski poziom biosyntezy enterocyny A i B w kie³basach by³ prawdopodobnie spowodowany obecnoœci¹ soli, pieprzu i niskiego pH Æ 5,1 (53).

3. Bakteriocyny klasy IIa jako element technologii p³otków
Bakteriocyny klasy IIa wykazuj¹ w ¿ywnoœci umiarkowane dzia³anie przeciwdrobnoustrojowe. Zazwyczaj redukuj¹ one trwale lub przejœciowo liczebnoœæ jedynie L. monocytogenes (32). Dlatego te¿ uwa¿a siê, ¿e zwi¹zki te stosowane samodzielnie nie s¹ w stanie uchroniæ ¿ywnoœci przed zepsuciem i w pe³ni zabezpieczyæ
jej przed rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych. Stopieñ redukcji liczebnoœci Listeria w ¿ywnoœci przez bakteriocyny klasy IIa nie jest tak¿e czêsto w pe³ni zadowalaj¹cy. Z tego te¿ wzglêdu bakteriocyny klasy IIa powinny byæ stosowane
w po³¹czeniu z innymi, synergistycznie dzia³aj¹cymi w stosunku do nich, czynnikami konserwuj¹cymi, czyli winny byæ stosowane jako jeden z elementów technologii
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p³otków (ang. hurdle technology) (32,49,59,62,65). Wielu autorów podkreœla mo¿liwoœæ wykorzystania bakteriocyn jako tzw. ostatecznej przeszkody (ang. final hurdle)
na drodze obni¿ania prawdopodobieñstwa rozwoju mikroflory patogennej bêd¹cej
efektem zaka¿eñ wtórnych (59). Jest to istotne zw³aszcza w przypadku ¿ywnoœci
sterylizowanej, w której rozwój tego typu mikroflory nie jest ograniczony antagonizmem ze strony mikroflory rodzimej lub technologicznej produktu (63).
Powszechne stosowanie bakteriocyn w technologii p³otków mog³oby przynieœæ
wiele korzyœci, przede wszystkim ekonomicznych. Korzyœci te mog¹ byæ nastêpstwem z³agodzenia parametrów termicznej obróbki surowca (63,65), obni¿enia iloœci stosowanych konserwantów chemicznych (63) oraz redukcji kosztów ponoszonych przez zak³ad produkcyjny w zwi¹zku z psuciem siê ¿ywnoœci (59,63). Poza
aspektem ekonomicznym, mog³oby ono przyczyniæ siê tak¿e do zwiêkszenia atrakcyjnoœci sensorycznej i poprawy bezpieczeñstwa zdrowotnego produktów, do
utrwalania których dziêki bakteriocynom wykorzystywano by mniejsz¹ iloœæ
zwi¹zków chemicznych (49). Przyk³ady mo¿liwoœci wykorzystania bakteriocyn klasy
IIa jako elementu technologii p³otków przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4
Efekty uzyskiwane w wyniku stosowania bakteriocyn klasy IIa w po³¹czeniu z innymi czynnikami konserwuj¹cymi
Bakteriocyna

Dodatkowe czynniki konserwuj¹ce

Efekt

Literatura

1

2

3

4

silniejsza redukcja liczebnoœci bakterii
wysokie ciœnienie hydrostatyczne
(345 MPa) i podwy¿szona temperatura S. aureus, L. monocytogenes, E. coli
O157: H7, L. sakei, L. mesenteroides
(50°C)

(66)

wysokie ciœnienie hydrostatyczne
(400 MPa, 10 min, 17°C)

trwa³e obni¿enie liczebnoœci
L. monocytogenes poni¿ej poziomu wykrywalnoœci w modelowych badaniach
produktów miêsnych

(67)

Tween 80 lub kapsu³kowanie pediocyny intensyfikacja aktywnoœci listeriobójczej
w liposomach
pediocyny

(68)

dioctan sodu i mleczan sodu

zwiêkszenie listeriobójczej aktywnoœci
bakteriocyny w miêsie wo³owym

(69)

nienazwane pediocyny Lactobacillus casei i Lactobacillus
ni¿sza o 2,6 i 4,2-4,7 cykle log liczebnoœæ
paracasei – producenci kwasów orga- Listeria w gotowanej szynce i frankfurnicznych
terkach pakowanych pró¿niowo po 28
dniach przechowywania w temp. 5°C

(70)

ALTATM 2341

ograniczenie wzrostu L. monocytogenes
na powierzchni frankfurterek przez 12
tygodni przechowywania w temp. 4 lub
10°C

(71)

atmosfera pakowania: pró¿nia lub 100% wzmo¿enie dzia³ania przeciwlisteryjnego
CO2
pediocyny w ³ososiu wêdzonym na zimno

(72)

pediocyna AcH

promieniowanie radiacyjne (æ 2,3 kGy)
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1

2

3

4

sakacyna K,
enterocyna A i B

wysokie ciœnienie hydrostatyczne
(400 MPa, 10 min, 17°C)

trwa³e obni¿enie liczebnoœci
L. monocytogenes poni¿ej poziomu wykrywalnoœci w modelowych badaniach
produktu miêsnego

(67)

mundticyna

modyfikowana atmosfera
(1,5% O2/20% CO2/78,5% N2), 8°C

obni¿enie o 2 rzêdy wielkoœci liczebnoœci
Listeria naniesionej na kie³ki Vigna
radiata uprzednio zanurzone w roztworze bakteriocyny lub pokryte filmem alginianowym z bakteriocyn¹

(73)

Bakteriocyny klasy IIa mog¹ byæ stosowane nie tylko w po³¹czeniu z tradycyjnymi metodami konserwowania ¿ywnoœci. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ utrwalania ¿ywnoœci za pomoc¹ kilku bakteriocyn jednoczeœnie. Przyk³adowo wykazano, ¿e dzia³anie
przeciwdrobnoustrojowe pediocyny AcH stosowanej w po³¹czeniu z nizyn¹ (74) lub
laktacynami B, F i 481 (75) jest wiêksze ni¿ pojedynczych bakteriocyn. Podobnie mesenterocyny 52A (klasa IIa) i 52B (klasa II), wytwarzane przez Ln. mesenteroides subsp.
mesenteroides FR 52, dzia³aj¹ synergistycznie na komórki Leuconostoc mesenteroides
CIP 103316T. Czas adaptacji tego szczepu do obu bakteriocyn jednoczeœnie obecnych w œrodowisku jest d³u¿szy w porównaniu z czasem jego adaptacji do tych samych bakteriocyn stosowanych pojedynczo. Ustalono ponadto, ¿e obie bakteriocyny wykazuj¹ synergizm dzia³ania w stosunku do szczepów, które by³y wra¿liwe na
tylko jedn¹ z nich (76).
Na podstawie podanych przyk³adów wskazuje siê, ¿e stosowanie w utrwalaniu
¿ywnoœci wiêcej ni¿ jednej bakteriocyny, a zw³aszcza ³¹czenie bakteriocyn klasy IIa
z bakteriocynami innych klas, mo¿e zwiêkszaæ spektrum ich aktywnoœci oraz obni¿aæ prawdopodobieñstwo pojawienia siê w niej komórek zaadaptowanych do ich
obecnoœci. Wiêksz¹ skutecznoœæ dzia³ania mieszaniny bakteriocyn osi¹ga siê przy
tym stosuj¹c ni¿sze stê¿enia poszczególnych jej sk³adowych (efekt addycji lub synergizmu) (32,40,63,76)
Konsekwencj¹ ³¹cznego stosowania bakteriocyn ró¿nych klas mo¿e byæ pojawianie siê w ¿ywnoœci bakterii opornych na ich dzia³anie (77). Przyk³adowo, stwierdzono, ¿e oporne na nizynê izolaty szczepów Clostridium botulinum 56A i 169B wykazuj¹
tak¿e zwiêkszon¹ opornoœæ na dzia³anie bakteriocyn klasy IIa: pediocyny PA-1 i bawarycyny MN (65). Opornoœæ L. monocytogenes LSD530 na dzia³anie nizyny, generuje
z kolei tolerancjê tego szczepu na pediocynê PA-1 i diwergicynê M35, przy czym badane bakteriocyny klasy IIa dodatkowo generowa³y opornoœci krzy¿owe wobec siebie (78). Mutanty E. faecium oporne na mundticynê wykazywa³y opornoœæ krzy¿ow¹
na dzia³anie enterocyny SE-K4 i nizyny (77). Spontaniczne mutanty L. monocytogenes
B73, wykazuj¹ce opornoœæ krzy¿ow¹ na dzia³anie bakteriocyn klasy IIa: sakacyny A
oraz leukocyn: A, B i E izolowano z czêstotliwoœci¹ 10-4 – 10-6 (79). Naghmouchi
i wsp. (78) podkreœlaj¹, ¿e nie mo¿na dok³adnie przewidzieæ, czy i w jakim stopniu
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opornoœæ nabyta na dzia³anie jednej bakteriocyny mo¿e generowaæ opornoœæ na
dzia³anie innych bakteriocyn u¿ytych w biokonserwacji danego produktu lub innych
substancji o dzia³aniu przeciwdrobnoustrojowym, np. antybiotyków. Wykazano jednak przejœciowy charakter nabywanej opornoœci na bakteriocyny. Opornoœæ ta zanika³a po kilku generacjach od usuniêcia bakteriocyny ze œrodowiska, co œwiadczy
tym samym o wysokim stopniu rewersji bakteriocynoopornych mutantów (80). Deegan i wsp. (59) uspokajaj¹, ¿e przy rozs¹dnej aplikacji bakteriocyn jako elementu
technologii p³otków, ma³o prawdopodobna jest, jak siê wydaje, perspektywa masowego pojawiania siê w ¿ywnoœci bakterii opornych na ich dzia³anie.

4. Inne mo¿liwoœci praktycznego wykorzystania aktywnoœci bakteriocyn
klasy IIa
Bakteriocyny klasy IIa mog¹ znaleŸæ zastosowanie nie tylko jako czynniki zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo mikrobiologiczne ¿ywnoœci. W ostatnich latach olbrzymie
zainteresowanie badaczy budzi tak¿e mo¿liwoœæ wykorzystania tych zwi¹zków do
leczenia chorób ludzi i zwierz¹t, zw³aszcza tych, które s¹ wywo³ywane przez antybiotykooporne bakterie (81).
W leczeniu i/lub prewencji listeriozy przydatne mog¹ okazaæ siê dwie bakteriocyny klasy IIa – piscikolina 126 oraz pediocyna AcH/PA-1. Wykazano, ¿e obie bakteriocyny s¹ nietoksyczne dla myszy (81) i/lub królików (82). Piscikolina 126 podawana
myszom zarówno 15 minut przed, jak i 30 minut po wprowadzeniu do ich organizmu Listeria monocytogenes w iloœci 1 × 104 jtk/ml, redukowa³a liczebnoœæ komórek
tego mikroorganizmu docieraj¹cych do w¹troby i œledziony zwierz¹t. Ustalono, ¿e
piscikolina jest zdolna do oddzia³ywania na L. monocytogenes jedynie we wczesnym
stadium infekcji, poniewa¿ jedynie wtedy istnieje szansa na jej bezpoœredni kontakt
z komórkami Listeria znajduj¹cymi siê we krwi. Bakteriocyny klasy IIa s¹ natomiast
nieprzydatne do niszczenia komórek Listeria, które zasiedli³y ju¿ komórki eukariotyczne lub tkanki organizmów wy¿szych. Wnikanie tych peptydów do wnêtrza komórek eukariotycznych wymaga³oby bowiem istnienia na ich powierzchni specyficznych receptorów rozpoznawanych przez bakteriocyny (81).
Bakteriocyny klasy IIa, podobnie jak inne bakteriocyny, s¹ rozk³adane w przewodzie pokarmowym. Z tego te¿ wzglêdu do niedawna rzadko podejmowano próby
podawania ich w postaci doustnych preparatów farmaceutycznych. Le Blay i wsp.
(83) zbadali przeciwdrobnoustrojow¹ aktywnoœæ bakteriocyn klasy IIa wzglêdem mikroflory jelitowej. Wykazali, ¿e bakteriocyny te s¹ aktywne jedynie wzglêdem Listeria.
Nie dzia³aj¹ natomiast na mikroogranizmy jelitowe niezbêdne dla prawid³owego
funkcjonowania organizmu cz³owieka. W celu zniwelowania destrukcyjnego wp³ywu na bakteriocyny proteaz uk³adu trawiennego, badacze ci zaproponowali aplikacjê bakteriocyn w formie zakapsu³kowanej. W takiej formie do organizmu cz³owieka mog³aby byæ dostarczana, np. pediocyna PA-1. Dziêki temu mog³aby ona stanoBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 129-147 2009
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wiæ alternatywê dla antybiotyków lub byæ uzupe³nieniem w leczeniu infekcji wywo³ywanych przez Listeria. Ten kierunek wykorzystania bakteriocyny jest w pe³ni
uzasadniony, poniewa¿ w badaniach in vitro nie wykazano, jak dot¹d, hamuj¹cego
wp³ywu pediocyny na ¿aden z 21 szczepów bakterii jelitowych, zarówno gramujemnych jak i gramdodatnich. Na tej podstawie mo¿na przypuszczaæ, ¿e bakteriocyna ta
nie bêdzie wp³ywa³a na równowagê mikroflory jelitowej (83). Nie zosta³ jednak, jak
dot¹d, opracowany noœnik bakteriocyn, który dzia³a³by na te zwi¹zki ochronnie
w górnych odcinkach przewodu pokarmowego i ulega³by roz³o¿eniu dopiero w jelicie grubym (docelowym miejscu dzia³ania bakteriocyn).
Bakteriocyny klasy IIa mog¹ mieæ tak¿e inne aplikacje medyczne. Wykryto bowiem, ¿e enterocyna CRL 35 wykazuje dzia³anie przeciwwirusowe w odniesieniu do
wirusa herpex simplex typu 1 i 2 (HSV-1 i HSV-2) (84,85). W badaniach in vitro prowadzonych z wykorzystaniem linii komórkowej Vero (komórki nab³onkowe nerki ma³piej) wykazano, ¿e bakteriocyna ta nie wp³ywa na pierwsze etapy procesu infekcji:
adsorpcjê i penetracjê, ale hamuje koñcow¹ fazê replikacji wirusa (85). Poza tym
w obecnoœci enterocyny CRL35, w kulturze komórkowej Vero zainfekowanej szczepami wirusa HSV-1, nie dochodzi do ekspresji genu IE63, prowadz¹cej do supresji
syntezy bia³ek gospodarza na rzecz ekspresji genów wirusowych (114). Ponadto
cenn¹ zalet¹ enterocyny, w aspekcie wykorzystania jej potencja³u przeciwwirusowego, jest brak cytotoksycznego oddzia³ywania na komórki eukariotyczne (84,85).
Olbrzymie nadzieje wi¹¿e siê tak¿e z mo¿liwoœci¹ wykorzystania bakteriocyn
w leczeniu i profilaktyce gruŸlicy. Ustalono, jak dot¹d, ¿e enterocyna P, kurwacyna A,
mesenterycyna Y105 i bawarcyna A silnie inhibuj¹ wzrost Mycobacterium smegmatis –
organizmu wykorzystywanego w badaniach nad gruŸlic¹. W zwi¹zku z tym przypuszcza siê, ¿e uk³ad z³o¿ony z tych bakteriocyn móg³by znaleŸæ zastosowanie do
ograniczania rozwoju drobnoustrojów wywo³uj¹cych gruŸlicê (86).
Bakteriocyny klasy IIa mog¹ tak¿e okazaæ siê przydatne w akwakulturze, zw³aszcza gdy s¹ stosowane w po³¹czeniu z przeciwdrobnoustrojowymi peptydami pochodz¹cymi z komórek eukariotycznych. W przeprowadzonych badaniach wykazano, ¿e pediocyna PA-1, sakacyna P i kurwacyna A wzmacniaj¹ aktywnoœæ pleurocidyny, peptydu pozyskanego z ryb, wzglêdem E. coli (87). Fakt ten mo¿e byæ w przysz³oœci wykorzystany do opracowania preparatów selektywnie eliminuj¹cych bakterie gramujemne z organizmów ryb (63).

5. Podsumowanie
Bakteriocyny klasy IIa s¹ jedn¹ z najbardziej aktywnych grup bakteriocyn wzglêdem chorobotwórczych dla cz³owieka bakterii Listeria monocytogenes. W porównaniu
z innymi bakteriocynami wykazuj¹ one jednak w¹skie spektrum aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej. Fakt ten nie ogranicza jednak mo¿liwoœci ich praktycznego
wykorzystania, a w wielu przypadkach jest nawet ich zalet¹. Bakteriocyny klasy IIa,
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stosowane zw³aszcza w po³¹czeniu z innymi metodami utrwalania ¿ywnoœci, pozwalaj¹ bowiem na selektywn¹ eliminacjê z ¿ywnoœci niepo¿¹danych bakterii, g³ównie
Listeria monocytogenes. Nie wywieraj¹ one przy tym negatywnego wp³ywu na liczebnoœæ i aktywnoœæ mikroflory istotnej z punktu widzenia technologii, np. starterów
stosowanych w produkcji ¿ywnoœci fermentowanej lub drobnoustrojów probiotycznych (32,34).
Wiêkszoœæ badañ nad mo¿liwoœci¹ praktycznego wykorzystania bakteriocyn klasy IIa, jak dot¹d, dotyczy³o pediocyny PA-1/AcH. Skutecznoœæ jej przeciwdrobnoustrojowego, g³ównie listeriobójczego dzia³ania, zosta³a potwierdzona w miêsie,
serach i sa³atkach. Ekonomiczne i zdrowotne korzyœci p³yn¹ce z mo¿liwoœci aplikacji pediocyny zadecydowa³y równie¿ o tym, ¿e zarówno produkcja jak i zastosowanie tej bakteriocyny zosta³y opatentowane w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki (32). W chwili obecnej, w sprzeda¿y znajduj¹ siê ju¿ nawet kultury ochronne,
w sk³ad których wchodz¹ bakterie L. plantarum ALC01 (Danisco, Niebull, Niemcy)
produkuj¹ce pediocynê AcH (40). W obrocie handlowym dostêpny jest tak¿e komercyjny preparat pediocyny PA-1 o nazwie handlowej ALTATM 2341 (Kerry Bioscience,
Carrigaline, Co. Cork, Ireland) (63,88). Zgodnie z deklaracjami, prawdopodobnie ju¿
w nied³ugiej przysz³oœci nast¹pi komercjalizacja piscikoliny 126, kolejnego preparatu bakteriocyny klasy IIa (89). Mo¿liwoœci zastosowania pozosta³ych bakteriocyn
klasy IIa lub ich producentów w przemyœle spo¿ywczym (32) pozostaj¹ nadal w fazie
eksperymentalnej. Intensywnie badane s¹ obecnie tak¿e medyczne mo¿liwoœci aplikacji tej klasy bakteriocyn.
Praca wykonana w ramach projektu badawczego w³asnego nr 2044/B/P01/2008/35 finansowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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