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Bacteria from Ochrobactrum genus are found in various environments. They
were isolated from soil, sewage, plant tissue and human body, where they acted
as a human opportunistic pathogens. Ochrobactrum are able to degrade a wide
variety of chemical substances, such as atrazine, nicotine, phenol or polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAH) and accumulate heavy metals. Many of those substances pose a threat to the environment and to mankind. The representatives
of this genus also play an important role in the nitrogen cycle as one of the symbiotic bacteria of legume plants that reduce nitrites to atmospheric nitrogen.
There is still little information about the genus Ochrobactrum and this is why
it is necessary to focus more attention on it in terms of environmental protection.
Key words:
bioremediation, Ochrobactrum, environment, biodegradation, pollution.

1. Wprowadzenie
Wraz ze zwiêkszaj¹cym siê zagro¿eniem dla œrodowiska i cz³owieka, jakie stanowi liczba toksycznych odpadów przemys³owych i antropogenicznych roœnie potrzeba doskonalenia metod
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ich utylizacji i detoksykacji. Przestarza³e, zwykle ma³o efektywne techniki sk³adowania i spalania s¹ wypierane przez coraz nowsze metody utylizacji umo¿liwiaj¹ce jednoczeœnie pozyskiwanie energii z odpadów. Pozwalaj¹ one ograniczyæ iloœæ zanieczyszczeñ wprowadzanych do wód, gruntów i atmosfery oraz przywróciæ pierwotny
stan zdegradowanego œrodowiska. Jedn¹ z takich metod jest bioremediacja, czyli
wykorzystanie naturalnych, biologicznych procesów do usuwania zanieczyszczeñ ze
œrodowiska. Jest ona zarówno ekonomicznie jak i ekologicznie korzystniejsza od
konwencjonalnych technik remediacyjnych. G³ównymi technikami bioremediacji s¹
fitoremediacja oraz biodegradacja. Pierwsza koncentruje siê na zastosowaniu roœlin
zdolnych do akumulacji lub neutralizacji substancji obcego pochodzenia (ksenobiotyków), w drugiej wykorzystuje siê naturalne zdolnoœci bakterii i grzybów do produkcji enzymów rozk³adaj¹cych substancje toksyczne i zak³ada wykorzystanie procesów metabolicznych zachodz¹cych w komórkach drobnoustrojów w celu eliminacji zanieczyszczeñ (1).
Zaplanowanie efektywnego procesu biodegradacji zanieczyszczeñ na okreœlonym obszarze, wymaga analizy szeregu czynników. Dok³adne poznanie cech pod³o¿a poddawanego remediacji oraz charakterystyka fizykochemiczna œrodowiska,
mo¿e dostarczyæ istotnych informacji na temat dostêpnoœci zanieczyszczeñ dla
wprowadzanych mikroorganizmów. Analiza warunków atmosferycznych umo¿liwia
okreœlenie optymalnych parametrów, w jakich zachodziæ bêd¹ po¿¹dane procesy.
Najistotniejszym aspektem jest jednak, identyfikacja zanieczyszczenia oraz dobranie takich zestawów drobnoustrojów, które bêd¹ je skutecznie neutralizowaæ (akumulowaæ lub rozk³adaæ) i jednoczeœnie nie zak³ócaæ wzajemnej produkcji enzymów
s³u¿¹cych do degradacji ksenobiotyków. W zwi¹zku z tym, na ca³ym œwiecie prowadzone s¹ badania, maj¹ce na celu pozyskanie mikroorganizmów zdolnych do rozk³adu zwi¹zków szkodliwych, ich identyfikacjê i klasyfikacjê.
Bakterie z rodzaju Ochrobactrum stosunkowo niedawno w³¹czono do grupy organizmów posiadaj¹cych zdolnoœæ akumulacji i degradacji licznych ksenobiotyków. Rodzaj
Ochrobactrum nale¿y do rodziny Brucellaceae zaliczanej do a-proteobakterii (2). Po raz
pierwszy zosta³ opisany przez Holmesa i in. (3). Jest on najbli¿ej spokrewniony z rodzajem Brucella, do którego nale¿y wiele gatunków chorobotwórczych dla ludzi i zwierz¹t (4). Dotychczas opisano trzynaœcie ró¿nych gatunków Ochrobactrum: O. anthropi
(3), O. intermedium (4), O. tritici, O. grignonense (5), O. gallinifaecis (6), O. lupini (7), O. oryzae
(8), O. cytisi (9), O. pseudogrignonense, O. haematophilum (10), O. pseudointermedium (11),
O. rhizosphaerae i O. thiophenivorans (12). W 2007 r. zsekwencjonowano genom szczepu
O. anthropii ATCC 49188 (Project ID: 19485). Na genom szczepu O. anthropi ATCC49188
sk³adaj¹ siê dwa chromosomy (2,9 Mpz i 1,9 Mpz) oraz 4 megaplazmidy (pOANT01,
pOANT02, pOANT03, pOANT04). Bakterie z gatunku O. anthropi zosta³y scharakteryzowane jako ludzkie patogeny oportunistyczne, gdy¿ najczêœciej izolowano je od pacjentów z obni¿on¹ odpornoœci¹ z objawami bakteriemii (8). Podobne pochodzenie i w³aœciwoœci posiadaj¹ opisane w latach 1998-2007 bakterie z gatunków O. intermedium (4),
O. pseudointermedium (11), O. pseudogrignonense oraz O. haematophilum (10). Równie¿
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w ostatnich latach pojawi³y siê doniesienia o izolacji bakterii z rodzaju Ochrobactrum
z brodawek roœlin bobowatych (dawniej motylkowych) oraz ry¿u, w których pe³ni¹
istotn¹ rolê w wi¹zaniu azotu atmosferycznego (7-9). Ponadto, szereg izolatów nale¿¹cych do rodzaju Ochrobactrum pozyskano z ró¿norodnych œrodowisk (rzeki, kana³y
i œcieki, gleba uprawna, ryzosfera), czêsto zanieczyszczonych produktami gospodarki
ludzkiej (13). Zdolnoœci tych bakterii do zasiedlania zró¿nicowanych œrodowisk,
a w szczególnoœci tych o wysokim stopniu zanieczyszczenia œciekami przemys³owymi,
pestycydami i herbicydami, wzbudzi³y zainteresowania badawcze. Podjêto prace nad
reakcj¹ tych bakterii na czynniki stresowe, jakimi s¹ zanieczyszczenia oraz nad mo¿liwoœciami ich potencjalnego wykorzystania w biodegradacji i bioremediacji.

2. Biodegradacja zanieczyszczeñ przez Ochrobactrum sp. i ich reakcja
na zwi¹zki toksyczne
W latach 1998-2008 opisano 13 gatunków bakterii z rodzaju Ochrobactrum, jednak wiêkszoœæ badañ nad zdolnoœci¹ do biodegradacji ksenobiotyków z u¿yciem
bakterii z rodzaju Ochrobactrum prowadzono z wykorzystaniem 3 najwczeœniej opisanych gatunków O. anthropi oraz O. intermedium i O. tritici. Przedstawiamy mechanizmy odpowiedzialne za zdolnoœæ do bioremediacji zanieczyszczeñ przedstawicieli
tych bakterii.

2.1. Enzymy O. anthropi bior¹ce udzia³ w degradacji herbicydów i zwi¹zków
fenolowych
Pestycydy i herbicydy s¹ szeroko stosowane jako œrodki ochrony upraw, jednoczeœnie powoduj¹ ska¿enia wód gruntowych oraz gleby. O. anthropi charakteryzuje
siê zdolnoœci¹ do rozk³adu wielu zwi¹zków chemicznych m.in., atrazyny oraz pestycydów fosforoorganicznych (paration, dichlorowos).
Atrazyna (2-chloro-4-etylamino-6-izopropylo-s-triazyna) (rys. 1) jest herbicydem
najczêœciej akumulowanym w glebie terenów uprawnych oraz w pobli¿u gospodarstw rolnych. W obecnoœci atrazyny fosfolipidowy sk³ad b³ony komórkowej (stosunek nasyconych do nienasyconych kwasów t³uszczowych) bakterii O. anthropi ulega zmianie (14). Zmiana sk³adu kwasów t³uszczowych prowadz¹ca do wzrostu stop-

Rys. 1. Wzór strukturalny cz¹steczki atrazyny.
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nia nasycenia lipidów b³ony komórkowej jest jednym z mechanizmów obronnych
komórki bakteryjnej przeciwko substancjom b³onowo-czynnym, takim jak niektóre
rozpuszczalniki organiczne i zwi¹zki aromatyczne (15). OdpowiedŸ komórki
O. anthropi na atrazynê jest reakcj¹ unikatow¹, gdy¿ atrazyna, pod wzglêdem strukturalnym, nie jest zbli¿ona do poznanych substancji wp³ywaj¹cych na kwasy
t³uszczowe zawarte w b³onie komórkowej. Dok³adny mechanizm rozk³adu atrazyny
przez bakterie O. anthropi nie zosta³ do tej pory opisany, jednak w dotychczasowych
badaniach wskazuje siê, ¿e metabolizm tego herbicydu wi¹¿e siê z produkcj¹
i dzia³aniem enzymów: S-transferazy glutationowej (GST) oraz reduktazy sulfotlenku metioniny (MsrA) (16,17).

2.1.1. S-transferaza glutationowa (GST) [EC 2.5.1.18]
Komórki ¿ywe, w odpowiedzi na wzrastaj¹ce stê¿enie zwi¹zków toksycznych,
produkuj¹ enzymy katalizuj¹ce reakcjê detoksyfikacji. Reakcja ta obejmuje dwa etapy; pierwszy prowadzony przez system cytochromu P-450; drugi, poœredniczony
przez transferazy glutationu katalizuj¹ce wi¹zanie ksenobiotyku z wewn¹trzkomórkowym substratem, którym jest glutation (GSH) (18,19). Transferazy glutationowe
zaliczane s¹ do rodziny wielofunkcyjnych, dimerycznych bia³ek, które katalizuj¹
przy³¹czanie atomu siarki cz¹steczki glutationu do ró¿nych elektrofilowych zwi¹zków pochodzenia zarówno wewn¹trz- jak i zewn¹trzkomórkowego. Dobrze poznane s¹ cytoplazmatyczne transferazy glutationowe ssaków, które w wyniku analizy
struktury pierwszorzêdowej i w³aœciwoœci immunologicznych zosta³y pogrupowane
w klasy: alfa, mi, pi, teta, omega, zeta i kappa. Zdecydowanie s³abiej poznane s¹ transferazy glutationowe bakterii (20). Pierwotnie, bakteryjne GST klasyfikowano wed³ug
podzia³u przyjêtego dla ssaczych GST (20). Obecnie jednak wyró¿nia siê g³ównie
jedn¹ klasê bakteryjnych GST: klasê beta (19). Badacze wskazuj¹ tak¿e na mo¿liwoœæ
istnienia innych bakteryjnych GST, których przyk³adem jest teta-podobna GST wystêpuj¹ca w komórkach O. anthropi (17).
S-transferaza glutationowa O. anthropi (OaGST – GST O. anthropi) wykazuje aktywnoœæ transferazy wobec takich wêglowodorów aromatycznych jak: 1-chloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB), chlorek p-nitrobenzylu, tlenek 4-nitrochinoliny, a tak¿e aktywnoœæ glutationo-zale¿nej peroksydazy wobec wodoronadtlenku kumenu.
W badaniach nad aktywnoœci¹ OaGST wobec atrazyny wykazano, ¿e enzym ten bierze udzia³ w degradacji tego herbicydu, i prawdopodobnie katalizuje rozk³ad produktów metabolizmu atrazyny w komórkach O. anthropi (16). W dotychczasowych
badaniach wykazano, ¿e bakterie z rodzaju Ochrobactrum, rozk³adaj¹ takie zwi¹zki
jak fenol, 4-chlorofenol (4-CP), 2,4-dichlrofenol (DCP) (21). Wymienione, b³onowo-czynne zwi¹zki powoduj¹, zale¿ny od ich stê¿enia, wzrost ekspresji genu gst koduj¹cego S-transferazê glutationow¹, natomiast w przypadku atrazyny, wzrost ekspresji genu gst nastêpuje nawet, gdy wystêpuje ona w niskich, nietoksycznych stêBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 152-167 2009
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¿eniach (22). Wykazano, ¿e wzrost ekspresji genu gst w komórkach O. anthropi
wi¹¿e siê bezpoœrednio z zahamowaniem wzrostu komórek i uszkodzeniem b³ony
komórkowej (wyciek jonów K+) wywo³ywanym przez zwi¹zki b³onowo-czynne. Potwierdza to hipotezê o zale¿noœci pomiêdzy aktywnoœci¹ OaGST a zmianami
w stopniu nasycenia lipidów b³ony komórkowej O. anthropi (17). Poziom OaGST
w komórkach bakteryjnych nie ulega zmianie pod wp³ywem nag³ych zmian pH, temperatury, ciœnienia osmotycznego, dostêpnoœci sk³adników pokarmowych oraz stê¿enia metali ciê¿kich lub alkoholi alifatycznych (23). Na podstawie tych obserwacji
wskazuje siê, ¿e w procesie regulacji odpowiedzi komórki na obecnoœæ substancji
b³onowo-czynnych nie bierze udzia³u czynnik sigma S (ss), globalny regulator odpowiedzi komórki na czynniki stresowe.

2.1.2. Reduktaza sulfotlenku metioniny (MsrA) [EC 1.8.4.11]
Reduktaza sulfotlentku metioniny (MrsA) jest kolejnym, istotnym elementem
mechanizmu obronnego komórki przed czynnikami stresowymi (24). W organizmach oddychaj¹cych tlenem, reaktywne formy tlenu (RFT) s¹ generowane stale. Ksenobiotyki, wystêpuj¹ce w œrodowisku, wywo³uj¹ stres oksydacyjny objawiaj¹cy siê
nadprodukcj¹ RFT, która mo¿e powodowaæ bardzo szkodliwe dla komórki zmiany.
Stres oksydacyjny powoduje m.in. utlenianie metioninowych reszt wewn¹trzkomórkowych bia³ek, co przewa¿nie prowadzi do utraty biologicznej aktywnoœci tych
bia³ek. Reduktaza sulfotlenku metioniny katalizuje redukcjê zarówno wolnych jak
i zwi¹zanych z bia³kami reszt sulfotlenku metioniny do metioniny, przywracaj¹c
w ten sposób funkcje biologiczne bia³ek (25).
Komórki O. anthropi syntetyzuj¹ bia³ko MsrA konstytutywnie, co wskazuje na
istotn¹ fizjologiczn¹ rolê tego bia³ka. Na podstawie wyników badañ sugeruje siê, ¿e
metionina zawarta w bia³kach wi¹¿e reaktywne formy tlenu (RFT) ulegaj¹c utlenieniu. W kolejnych etapach nastêpuje redukcja utlenionej metioniny przy udziale
MsrA i przywrócenie biologicznej aktywnoœci bia³ka.
W komórkach bakterii O. anthropi poddanych stresowi oksydacyjnemu za pomoc¹ takich czynników, jak nadtlenek wodoru, nadtlenek wodoru z chlorkiem ¿elaza czy herbicyd – parakwat, wewn¹trzkomórkowy poziom MsrA nie ulega zmianie,
co sugeruje, ¿e konstytutywny poziom ekspresji genu koduj¹cego ten enzym, jest
wystarczaj¹cy do obrony komórki przed stresem oksydacyjnym wywo³ywanym
przez te zwi¹zki (23). W odró¿nieniu od wymienionych substancji, stres oksydacyjny wywo³any przez fenol lub chlorofenol indukuje ekspresjê genu msrA. Zjawisko to
mo¿e byæ zwi¹zane z oksydacyjnym metabolizmem zwi¹zków fenolowych, gdy¿ komórki O. anthropi hodowane w po¿ywce zawieraj¹cej katechol (pochodne fenolu),
równie¿ wykazuj¹ wzrost poziomu tego bia³ka (24). Katechol wywo³uje wzrost ekspresji genu msrA i jednoczeœnie indukuje tworzenie wolnych rodników, co szkodliwie wp³ywa na komórkê bakteryjn¹ (24,26-29). O. anthropi jest pierwszym opisanym
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mikroorganizmem, u którego wewn¹trzkomórkowy poziom enzymu MrsA regulowany jest przez zwi¹zki fenolowe obecne w œrodowisku. Jednak dla wyjaœnienia
tego zjawiska konieczne jest dok³adne poznanie mechanizmu „obronnego”
O. anthropi.

2.2. Udzia³ reduktazy azotanowej wytwarzanej przez O. anthropi w degradacji halogenków estrów benzoesowych
Halogenki aromatyczne s¹ powszechnie wykorzystywane w produkcji œrodków
ochrony roœlin, rozpuszczalników, a tak¿e w przemyœle farmaceutycznym. Zwi¹zki
te dzia³aj¹ toksycznie na organizmy ¿ywe, st¹d koniecznoœæ usuwania halogenków
ze œrodowiska naturalnego. Wiele bakterii denitryfikacyjnych, nale¿¹cych g³ównie
do a-, b- i g- Proteobacteria (30,31), jest zdolnych do degradacji halogenków estrów
benzoesowych. Nale¿¹ do nich m. in. bakterie O. anthropi, które w warunkach beztlenowych wykorzystuj¹ 2-fluorek estru benzoesowego, 4-fluorek estru benzoesowego lub 3-chlorek estru benzoesowego.
Wiele mikroorganizmów pozyskuje energiê w procesach oddychania beztlenowego. Jedn¹ z form takiego oddychania wykorzystywan¹ przez wiele bakterii jest
denitryfikacja. Polega ona na dysymilacyjnej przemianie azotanów(V) lub azotanów(III)
do azotu atmosferycznego. W œrodowisku naturalnym przeprowadzana przez bakterie redukcja azotanów(III) przyczynia siê do usuwania toksycznych zwi¹zków, co
zapobiega powstawaniu karcynogenów generowanych przez azotan(III) i aminy.
G³ównym etapem metabolizmu bakterii zdolnych do denitryfikacji, jest redukcja
azotanów(III) polegaj¹ca na ich przekszta³caniu w gazowy tlenek azotu(II). Reakcja
ta pe³ni istotn¹ funkcjê w procesach pozyskiwania energii przez te bakterie, a ponadto jest efektywn¹ metod¹ usuwania azotu z puli azotu zwi¹zanego. Reduktaza
azotanowa(III) [EC. 1.7.2.1.], enzym katalizuj¹cy ten proces, umiejscowiona jest
w przestrzeni periplazmatycznej (32) i wystêpuje w dwóch g³ównych formach: reduktaza azotanowa(III) typu cytochromu cd1 (NirS) kodowana przez gen nirS i reduktaza azotanowa(III) typu miedziowego (NirK) kodowana przez gen nirK. Oba
enzymy spe³niaj¹ identyczn¹ funkcjê fizjologiczn¹ tzn. przekszta³caj¹ NO2- w NO
(33,34).
W genomie badanych szczepów O. anthropi stwierdzono obecnoœæ genu nirK koduj¹cego reduktazê azotanow¹(III) typu miedziowego (30). Obecnoœæ w komórkach
O. anthropi jednego z najwa¿niejszych enzymów uczestnicz¹cych w obiegu azotu
w przyrodzie utwierdza pozycjê tego mikroorganizmu jako istotnego elementu ka¿dego ekosystemu.
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2.3. Udzia³ amidaz i innych hydrolaz wytwarzanych przez O. anthropi w degradacji amidów, aminokwasów i antybiotyków
Amidazy [EC 3.5.1.4] nale¿¹ do grupy hydrolaz i oddzia³uj¹ na wi¹zania pomiêdzy wêglem i azotem wystêpuj¹ce w liniowych amidach. Bakterie z gatunku
O. anthropi s¹ zdolne do syntezy amidaz. Asano i in. (35) opisali D-stereospecyficzn¹
amidazê zdoln¹ do hydrolizy D-izomerów amidów aminokwasów o niepodstawionej
grupie a-aminowej. Amidaza ta, charakteryzuje siê szerokim zakresem hydrolizowanych substratów (amidy-D-aminokwasów). Ponadto, stwierdzono obecnoœæ motywu
typowego dla b-laktamaz oraz bia³ek wi¹¿¹cych penicylinê w miejscu aktywnym
tego enzymu (PBP, ang. Penicillin Binding Protein). Kolejnym enzymem, wykrytym
w komórkach O. anthropi, by³a L-stereospecyficzna amidaza, któr¹ w 1993 r. scharakteryzowali van den Tweel i in. (36). Enzym ten wykazuje aktywnoœæ wzglêdem
bardzo szerokiego spektrum substratów, do których zaliczaj¹ siê zarówno amidy
a-H-a-alkylo- i N-hydroksy-a-aminokwasów, jak i amidy a-hydroksykwasów, czyli
ok. 25 ró¿nych rodzajów zwi¹zków (37,38).
Produkty reakcji przeprowadzanej przez ten enzym znalaz³y zastosowanie jako
sk³adniki leków przeciwwirusowych, przeciwnowotworowych oraz przeciwartretycznych (37). W 2005 r. Patett i Fischer (38) opisali z kolei, amidazê pochodz¹c¹ z komórek O. anthropi zdoln¹ do od³¹czania ³añcucha kwasu d-(D-a-aminoadypinowego)
od rdzenia cz¹steczki cefalosporyny C. Izolacja tego enzymu pozwoli³a na uproszczenie i usprawnienie procesu produkcji pó³syntetycznych pochodnych tego antybiotyku (38).
Bakterie z rodzaju Ochrobactrum wykazuj¹ zdolnoœæ do enzymatycznej degradacji laktonów N-acylo homoseryny (AHL) (rys. 2) (39). AHL reprezentuj¹ grupê cz¹steczek sygna³owych powszechnie wytwarzanych przez bakterie gramujemne i odgrywaj¹cych istotn¹ rolê w procesie komunikacji miêdzy komórkami bakterii oraz œrodowiskiem naturalnym poprzez modulacjê ekspresji okreœlonych genów (39,40).
Wiele bakterii glebowych produkuje enzymy degraduj¹ce cz¹steczki sygna³owe
typu AHL (41,42). Opisano, jak dot¹d, dwie g³ówne klasy enzymów hydrolizuj¹cych
AHL: laktonazy AHL – rozszczepiaj¹ce pierœcieñ laktonowy cz¹steczki AHL oraz
amidazy AHL odcinaj¹ce grupê acylow¹ uwalniaj¹c lakton homoseryny (41). W prowadzonych do tej pory badaniach wykluczono obecnoœæ laktonazy AHL w komórkach Ochrobactrum sp. A44 wskazuj¹c na obecnoœæ amidazy AHL (39).

Rys. 2. Ogólny schemat laktonu acylo-homoseryny (AHL); R – podstawnik ³añcucha bocznego.
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Poza amidazami znane s¹ tak¿e inne hydrolazy wytwarzane w komórkach
O. anthropi, takie jak aminopeptydazy (43,44), hydantoinazy (45) czy b-laktamazy
(46,47). Enzymy te mog¹ w przysz³oœci znaleŸæ zastosowanie w przemyœle lub bioremediacji.

2.4. Bioemulsyfikatory wytwarzane przez bakterie O. anthropi istotne w bioremediacji substancji ropopochodnych
Przemys³ olejowy i chemiczny przyczynia siê do wzrostu zanieczyszczeñ œrodowiska substancjami ropopochodnymi. Wspominano ju¿, ¿e bioremediacja i biodegradacja stanowi¹ efektywne i akceptowalne metody usuwania uci¹¿liwych zanieczyszczeñ z gleby i wody. Wiêkszoœæ zwi¹zków wêglowodorowych znajduj¹cych siê
w ropie naftowej oraz produktach jej rafinacji ulega biologicznej degradacji z udzia³em mikroorganizmów, st¹d ich wykorzystanie, jak siê wydaje, jest jak najbardziej
po¿¹dane. Dostêpnoœæ substancji ropopochodnych dla mikroorganizmów je degraduj¹cych jest jednak ograniczona przez ³atwoœæ wi¹zania siê tych substancji ze
sk³adnikami gleby. Dopiero zastosowanie substancji powierzchniowo czynnych pozwala na oddzielenie siê substancji olejowych od cz¹steczek gleby i pe³ne wykorzystanie potencja³u mikroorganizmów.
W najnowszych badaniach prowadzonych przez Calvo i in. (48) wykazano, ¿e
szczep O. anthropi AD2 wytwarza zewn¹trzkomórkowy polisacharyd (EPS, Extracellular Polymeric Substances) o w³aœciwoœciach powierzchniowo czynnych. W obecnoœci
wêglowodorów: n-octanu oraz lekkiego, ciê¿kiego lub surowego oleju mineralnego
w po¿ywce z glukoz¹, szczep AD2 wykazuje wzmo¿on¹ produkcje EPS. Obecnoœæ
ksylenu i toluenu w po¿ywce hamuje natomiast wzrost szczepu AD2, wskazuj¹c na
toksyczne dzia³anie tych substancji wzglêdem badanego szczepu O. anthropi. W pracach Calvo i in. (48) wykazano, ¿e w sk³ad EPS wchodz¹ oprócz polisacharydów, tak¿e bia³ka, a ich iloœæ determinowana jest rodzajem wêglowodorów zawartych
w pod³o¿u. Przyk³adowo, w po¿ywce wzbogaconej w surowy olej mineralny udzia³
bia³ka w EPS wynosi³ 32,6%, natomiast w przypadku wzbogacenia po¿ywki o frakcjê
lekk¹ oleju mineralnego, zawartoœæ bia³ka w EPS wynosi³a 10,8%. Wprowadzenie
EPS wytwarzanego przez szczep AD2, wraz z oleofilnym nawozem (nazwa komercyjna S200C), do gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi prowadzi³ do
wzrostu liczebnoœci populacji bakteryjnej, a tak¿e wp³ywa³ na obni¿enie iloœci wêglowodorów w testowanej próbie. Wyniki te wskazuj¹, ¿e obecnoœæ EPS pochodz¹cy ze szczepu AD2 w kombinacji z S200C wydajniej uwalnia³ substancje ropopochodne z cz¹steczek gleby. Wêglowodory uwolnione z gleby by³y efektywnie rozk³adane przez zasiedlaj¹ce dan¹ glebê bakterie, co powodowa³o ich szybki rozwój
i zwiêksza³o skutecznoœæ oczyszczania gleby. Dlatego te¿, wykorzystanie bakterii
zdolnych do syntezy bioemulsyfikatorów w bioremediacji œrodowisk zanieczyszczonych substancjami olejowymi ma zasadnicze znaczenie.
BIOTECHNOLOGIA 4 (87) 152-167 2009
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2.5. Zdolnoœæ O. anthropi do akumulacji metali ciê¿kich
Metale ciê¿kie s¹ jednym z najpowa¿niejszych zanieczyszczeñ powoduj¹cych
ska¿enie wód odpadowych i œcieków. Wiele bakterii tworzy aglomeraty zdolne do
zatrzymywania du¿ej iloœci metali ciê¿kich w strukturach œciany komórkowej. Ten
pasywny proces, zwany biosorpcj¹, oparty jest na powinowactwie form metalicznych lub jonowych do miejsc wi¹zania w strukturze œciany komórkowej (49).
Zdolnoœæ akumulacji metali przez bakterie i inne mikroorganizmy zosta³a wykorzystana w procesach oczyszczania ska¿onych metalami ciê¿kimi wód œciekowych,
odpadów kopalnianych i metalurgicznych (50).
Bakterie O. anthropi znalaz³y zastosowanie w procesie oczyszczania œcieków jako
komponent osadów czynnych. Komórki O. anthropi wytwarzaj¹ du¿e iloœci zewn¹trzkomórkowego polisacharydu EPS, tworz¹cego k³aczkowaty œluz, który jest odpowiedzialny za wy³apywanie jonów metali i magazynowania ich w postaci powierzchniowej warstwy adhezyjnej (51). Bakterie O. anthropi prze¿ywaj¹ nawet w œrodowisku zawieraj¹cym 16 mg l-1 Cr(VI), 30 mg l-1 Cd(II) i 125 mg l-1 Cu(II). Zaobserwowano wp³yw pH œrodowiska na zdolnoœæ bakterii O. anthropi do wi¹zania jonów metali.
Najwy¿sze wartoœci adsorpcji ustalono kolejno dla jonów Cr(VI) przy pH 2,0, Cd(II)
przy pH 8,0, a Cu(II) pH 3,0. Ustalono ponadto, ¿e kwasowoœæ po¿ywki wp³ywa na
rozpuszczalnoœæ metali i jonizacjê grup karboksylowych, fosforanowych, czy aminowych zwi¹zków wchodz¹cych w sk³ad œciany komórkowej O. anthropi i EPS. Grupy
karboksylowe i fosforanowe œciany komórkowej i EPS posiadaj¹ ujemny ³adunek, co
nadaje im funkcjê „zmiataczy” kationów. W literaturze wskazuje siê, ¿e EPS produkowane przez O. anthropi bior¹ udzia³ w wi¹zaniu metali ze œrodowiska naturalnego.
Zdolnoœæ akumulowania jonów metali ciê¿kich odgrywa zasadnicz¹ rolê w oczyszczaniu ska¿onych wód œciekowych i odpadów, aczkolwiek bardziej efektywnym
i mniej problematycznym procesem jest redukcja szkodliwych jonów. Bakterie z gatunku O. anthropi nie s¹ zdolne do redukcji jonów metali ciê¿kich, jednak¿e tak¹
w³aœciwoœæ posiadaj¹ inne bakterie z rodzaju Ochrobactrum.

2.6. Zdolnoœæ O. tritici do akumulacji i redukcji metali ciê¿kich
Branco i in. (52) przedstawili pracê, w której opisali szczep O. tritici 5bvl1 odporny na Cr(VI), redukuj¹cy jony Cr(VI) oraz toleruj¹cy wysokie zasolenie i œrodowisko
zasadowe. Szczep ten, w przeciwieñstwie do opisanego przez Lebuhn i in. (5), innego szczepu O. tritici DSM13341, mo¿e degradowaæ celobiozê i b-gentiobiozê oraz
jest oporny na polimyksynê B i tetracyklinê. Z regu³y mechanizm opornoœci na te antybiotyki zwi¹zany jest ze zmianami przepuszczalnoœci b³ony komórkowej (53).
Badany szczep O. tritici 5bvl1 prze¿ywa³ w œrodowisku zawieraj¹cym jony Cr(VI)
w stê¿eniach siêgaj¹cych 10 mmol l-1 (52 mg l-1). Jest to jedyny, jak dot¹d, opisany
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szczep bakteryjny toleruj¹cy tak wysokie zasolenie, œrodowisko silnie zasadowe
oraz wytrzymuj¹cy tak wysokie stê¿enie jonów Cr(VI) (54). Odpornoœæ na du¿e stê¿enia NaCl umo¿liwia bakteriom ¿ycie w œrodowiskach, gdzie sól ta jest jednym
z czynników indukuj¹cych stres. Takie warunki s¹ np. typowe dla wód œciekowych
przemys³u garbarskiego.
Omawiany szczep O. tritici jest odporny na wysokie stê¿enia jonów Cr(VI) oraz
posiada zdolnoœæ do ich redukcji. Jego zdolnoœæ do wzrostu w warunkach du¿ego
zasolenia oraz w obecnoœci innych szkodliwych jonów metali czyni go cennym narzêdziem do bioremediacji œrodowisk ska¿onych metalami ciê¿kimi (54).

2.7. Degradacja zwi¹zków azowych (AZO) przez O. intermedium
Zwi¹zki azowe to organiczne zwi¹zki chemiczne posiadaj¹ce w swojej strukturze grupê azow¹ ( -N=N–) (rys. 3). Zwi¹zki te s¹ czêst¹ przyczyn¹ zanieczyszczeñ
gleby i wód œciekowych. Zwi¹zki azowe wykorzystywane s¹ jako barwniki AZO
w przemyœle tekstylnym, spo¿ywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i farbiarskim. Ponadto, wykorzystywane s¹ w produkcji pestycydów. Do tej pory przeprowadzono niewiele badañ nad mikrobiologiczn¹ transformacj¹ azobenzenów. Wiêkszoœæ z nich dotyczy³a degradacji barwników AZO (56,57). Biologiczna transformacja zwi¹zków AZO jest obiecuj¹c¹ metod¹ remediacji gleby oraz usuwania tych substancji z wody czy œcieków produkcyjnych.
Wackerow-Kouzowa (58) izolowa³a bakterie ze ska¿onego trans-azobenzenem
obszaru pod Sankt Petersburgiem (dawniej Leningradem) w celu znalezienia drobnoustrojów najlepiej przystosowanych do ¿ycia w obecnoœci tego ksenobiotyku.
Wyizolowane szczepy zidentyfikowano, poprzez analizê genów koduj¹cych 16S
rRNA, jako O. intermedium. Pierwotnie opisany przez Velasco i in. (4), gatunek bakterii O. intermedium swoj¹ nazwê zawdziêcza poœredniej pozycji systematycznej po-

Rys. 3. Wzory strukturalne najczêœciej spotykanych zwi¹zków AZO.
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miêdzy O. anthropi i Brucella spp. O. intermedium mo¿e byæ oportunistycznym patogenem ludzkim wywo³uj¹cym bakteremie szpitalne, ale przede wszystkim jest bakteri¹ glebow¹, czêsto wystêpuj¹c¹ na obszarach zanieczyszczonych.
O. intermedium hodowano w po¿ywce zawieraj¹cej azobenzen, chryzoidynê i oran¿ metylowy w obecnoœci lub bez glukozy (58). Obserwacja transformacji tych
zwi¹zków by³a u³atwiona dziêki obecnoœci grupy chromoforowej, która jest odpowiedzialna za ich czerwonaw¹ barwê. Degradacja cz¹steczki azobenzenu powoduje
rozpad grupy chromoforowej, a to z kolei powoduje utratê barwy. Stwierdzono, ¿e
bakterie O. intermedium rosn¹ intensywnie w obecnoœci azobenzenu na obu rodzajach po¿ywki, jednak odbarwienie nastêpuje tylko w po¿ywce z glukoz¹. Bakterie
rosn¹ równie¿ na po¿ywce pozbawionej jakiegokolwiek Ÿród³a wêgla, w³¹czaj¹c azobenzen. Sugeruje to, ¿e O. intermedium s¹ zdolne do przestawienia swojego metabolizmu z heterotrofii na chemoautotrofiê. Obecnoœæ w po¿ywce glukozy powoduje
powrót do heterotroficznego metabolizmu. Z obserwacji tych wynika, ¿e azobenzen
jest degradowany wy³¹cznie w warunkach metabolizmu heterotroficznego.
Odbarwienie chryzoidyny i oran¿u metylowego zachodzi jedynie w obecnoœci
glukozy jako podstawowego Ÿród³a wêgla, co wskazuje na jednoczesny metabolizm
badanych substancji i glukozy w warunkach heterotroficznych. Bakterie odbarwiaj¹
po¿ywki z tymi barwnikami tylko czêœciowo, podczas gdy pod³o¿e z azobenzenem
ulega ca³kowitemu odbarwieniu. Mo¿na s¹dziæ, ¿e azobenzen ulega ca³kowitemu
rozk³adowi, gdy¿ jest zwi¹zkiem o prostej budowie, natomiast zwi¹zki o bardziej
skomplikowanej budowie rozk³adane s¹ do produktów przejœciowych, które s¹ akumulowane w komórkach O. intermedium.

2.8. Degradacja nikotyny przez O. intermedium
Nikotyna wystêpuj¹ca w tytoniu jest jedn¹ z najczêœciej u¿ywanych substancji
uzale¿niaj¹cych na œwiecie, za¿ywan¹ przede wszystkim pod postaci¹ dymu tytoniowego papierosów (59). Alkaloid, jakim jest nikotyna, przyci¹ga szczególn¹ uwagê,
gdy¿ jest jedn¹ z g³ównych przyczyn chorób uk³adu kr¹¿enia. Przemys³ tytoniowy
rocznie wytwarza ogromne iloœci odpadów, zawieraj¹ce wysokie stê¿enie nikotyny
(60). Odpady te stanowi¹ potencjalne zagro¿enie dla zdrowia ludzi i zwierz¹t i s¹
klasyfikowane przez Uniê Europejsk¹ jako „toksyczne i niebezpieczne”, gdy zawartoœæ nikotyny przekroczy w nich 0,5 g × kg-1 suchej masy (s.m.) (61).
Z uwagi na to, ¿e nikotyna jest toksyczna, dok³ada siê wielu starañ by zmniejszyæ jej zawartoœæ w odpadach tytoniowych, co umo¿liwi³oby ich sk³adowanie jako
zwyk³e odpady miejskie. W porównaniu z fizycznymi i chemicznymi, biologiczne
metody degradacji nikotyny s¹ wydajniejsze i tañsze. Nikotyna jest bardzo s³abo degradowalnym zwi¹zkiem i jest toksyczna dla wiêkszoœci mikroorganizmów. Do bakterii posiadaj¹cych zdolnoœæ rozk³adania tego zwi¹zku nale¿¹ Pseudomonas putida
i Cellulomonas sp. (62), Enterobacter cloacae (63) i Arthrobacter globiformis (64).
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W 2005 r., Yuan i in. (65) wyizolowali z gleby na plantacji tytoniu, bakterie
O. intermedium zdolne do degradacji nikotyny. Zdolnoœæ rozk³adu nikotyny przez wyizolowany szczep O. intermedium DN2 prowadzono w zoptymalizowanej p³ynnej po¿ywce zawieraj¹cej ró¿ne stê¿enia nikotyny. Uzyskane wyniki pozwoli³y ustaliæ odpowiednie warunki hodowli oraz okreœliæ maksymalne stê¿enie nikotyny pozwalaj¹ce
na wzrost tych bakterii, a tak¿e uzyskaæ najbardziej optymalne warunki do rozk³adu
nikotyny. Stwierdzono, ¿e stopieñ rozk³adu nikotyny gwa³townie zwiêksza³ siê podczas fazy wzrostu logarytmicznego bakterii i po 10 godzinach inkubacji osi¹gn¹³ poziom 95,55% (ok. 10, mM). Wydajnoœæ rozk³adu nikotyny przez bakterie O. intermedium
jest podobna do efektywnoœci dzia³ania bakterii Achromobacter nicotinophagum, ale
szybkoœæ tego procesu jest znacznie wiêksza – taka sama iloœæ nikotyny (ok. 10 mM)
w po¿ywce rozk³adana jest w czasie ok. 96 godzin hodowli (66).
Na podstawie analiz spektrofotometrycznych widm mieszaniny zawieraj¹cej frakcje b³onowe komórek O. intermedium oraz nikotyny wykazuje siê, ¿e enzymy zaanga¿owane w degradacjê nikotyny przez O. intermedium zlokalizowane s¹ w pobli¿u
b³ony komórkowej, podobnie jak w przypadku enzymów A. nicotinovorans (66). Dziêki lokalizacji w pobli¿u b³ony, elektrony pozyskane z degradacji nikotyny mog¹ byæ
bezpoœrednio w³¹czane do ³añcucha oddechowego. A. nicotinovorans transformuje nikotynê do 2,3,6-trihydroksypirydyny, która w obecnoœci tlenu samoczynnie przechodzi w diazodifenokwinon, zwi¹zek o niebieskiej barwie. W przypadku O. intermedium
nie zauwa¿ono pojawienia siê niebieskiego zabarwienia podczas hodowli bakterii.
Z badañ tych wynika zatem, ¿e sposób metabolizowania nikotyny w komórkach
O. intermedium ró¿ni siê od tego stwierdzonego w komórkach A. nicotinovorans (67).

3. Bakterie z rodzaju Ochrobactrum jako potencjalne czynniki
chorobotwórcze
Bakterie z rodzaju Ochrobactrum wyizolowano po raz pierwszy od pacjenta
w 1980 r. (3) W literaturze wiêkszoœæ przypadków bakteriemii opisano dla gatunku
O. anthropi, a dopiero w latach 1998-2008 dla innych gatunków O. intermedium (4),
O. pseudointermedium (11), O. pseudogrignonense oraz O. haematophilum (10). Ponadto,
w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci infekcje wywo³ywane bakteriami nale¿¹cymi do wymienionych gatunków, by³y spowodowane zanieczyszczeniem sprzêtu medycznego –
zw³aszcza wenflonów, drenów i cewników, i dotyczy³y pacjentów z obni¿on¹ odpornoœci¹ (z chorobami nowotworowymi, po przeszczepach oraz dializowanych).
Do tej pory opisano niewielk¹ liczbê (19) przypadków wyst¹pienia infekcji bakteriami O. anthropi u ludzi o prawid³owo funkcjonuj¹cym uk³adzie odpornoœciowym (68).
Wszystkie przypadki infekcji tymi bakteriami zosta³y skutecznie wyleczone. W przypadku pozosta³ych gatunków potencjalnie chorobotwórczych, liczba opisanych
przypadków jest bardzo niewielka (68). Klasyfikacja bakterii z rodzaju Ochrobactrum
nastrêcza szereg trudnoœci. Wiêkszoœæ dostêpnych komercyjnych testów identyfikaBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 152-167 2009
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cyjnych (np. API) i baz danych kwalifikuje bakterie z tego rodzaju do gatunku
O. anthropi. Dopiero bardzo szczegó³owe analizy porównawcze obejmuj¹ce sekwencjonowanie d³ugich fragmentów regionu koduj¹cego 16S rRNA, badanie polimorfizmu genu recA, profilu kwasów t³uszczowych oraz hybrydyzacjê DNA-DNA genomów pozwalaj¹ na prawid³ow¹ klasyfikacjê gatunkow¹ (68).
Wprawdzie, bakterie nale¿¹ce do wymienionych gatunków uznane zosta³y za
oportunistyczne patogeny cz³owieka o wzrastaj¹cym znaczeniu, jednak ich zdolnoœæ do wywo³ywania infekcji uwa¿ana jest za niewielk¹.

4. Podsumowanie
Wdra¿anie nowoczesnych technik ochrony i regeneracji zanieczyszczonego œrodowiska to obecnie najlepsze rozwi¹zanie problemu narastaj¹cej jego dewastacji.
Spo³eczeñstwo stosunkowo niedawno zorientowa³o siê, jak ogromnym problemem
dla przysz³ych pokoleñ mo¿e staæ siê szybko postêpuj¹ce zniszczenie œrodowiska
naturalnego. Raporty Europejskiej Agencji ds. Œrodowiska (European Environment
Agency) przedstawiaj¹ wci¹¿ niepokoj¹ce dane o emisji szkodliwych substancji do
wód, gruntów i powietrza. Stworzenie baz danych zawieraj¹cych informacje o organizmach posiadaj¹cych zdolnoœæ do degradacji zwi¹zków szkodliwych oraz o warunkach, w których najefektywniej zachodz¹ te procesy, jest kluczem do kontrolowanej i wydajnej bioremediacji. Praca ta mia³a na celu przedstawienie aktualnych informacji i dostêpnych danych dotycz¹cych zdolnoœci bakterii z rodzaju Ochrobactrum
do biodegradacji zwi¹zków toksycznych oraz mo¿liwoœci zastosowania tych bakterii w bioremediacji œrodowiska naturalnego (tab.).

Tabela
W³aœciwoœci degradacyjne i akumulacyjne bakterii z rodzaju Ochrobactrum
Gatunek bakterii

Utylizowany zwi¹zek chemiczny

Mechanizm utylizacji

Literatura

1

2

3

4

detoksyfikacja – udzia³ transferazy glutationowej (GST) i reduktazy sulfotlenku
metioniny (MrsA)

(16,17)

halogenki estrów benzoesowych, azotyny redukcja azotynów – udzia³ reduktaz
azotynowych (NirK, NirS)

(30,31)

atrazyna i inne herbicydy

O. anthropi
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degradacja cz¹stek sygna³owych AHL

degradacja enzymatyczna. Brak aktywnoœci laktonazy AHL, prawdopodobnie efekt
dzia³ania amidazy AHL

(39)

aminokwasy, amidy, antybiotyki

aktywnoœæ amidaz, hydatoinaz, b-laktamaz

(35-38)

jony metali ciê¿kich

akumulacja – udzia³ EPS

(51)
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1

2

3

4

O. intermidium

nikotyna
zwi¹zki azowe

metabolizm
metabolizm

(66-68)
(58)

O. tritici

jony metali ciê¿kich

akumulacja i redukcja

(54,55)
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