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Summary
Bacteriocins are antimicrobial proteins or peptides produced by both
Gram-positive and Gram-negative bacteria. Many of these metabolites are active
towards closely related species, but some of them are able to inhibit bacteria
not related with bacteriocin producer, including food pathogens such as Listeria
monocytogenes or Clostridium botulinum. The most studied bacteriocins are those
produced by lactic acid bacteria, but an increased interest in bacteriocins synthesized by propionibacteria has been observed in the last years. In this paper,
the data on molecular characteristics and biochemical properties of actually
known bacteriocins produced by this group of bacteria are presented.
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1. Wprowadzenie
W ostatnich latach obserwuje siê wzrost zainteresowania
konsumentów ¿ywnoœci¹ ma³o przetworzon¹ i pozbawion¹ konserwantów. Tendencja ta spowodowa³a rozwój badañ nad biologicznymi metodami utrwalania ¿ywnoœci i metabolitami, które
stanowi³yby alternatywê dla chemicznych zwi¹zków konserwu-
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j¹cych. Jednym z mo¿liwych rozwi¹zañ jest wprowadzenie do ¿ywnoœci bakteriocyn
lub kultur bakteriocynogennych (1).
Bakteriocyny s¹ przeciwdrobnoustrojowymi peptydami lub bia³kami wytwarzanymi przez bakterie gramdodatnie i gramujemne. Stanowi¹ grupê zwi¹zków zró¿nicowanych pod wzglêdem wielkoœci cz¹steczki i struktury pierwszorzêdowej. Sk³ad
aminokwasowy i struktura cz¹steczki bakteriocyny decyduje o jej aktywnoœci, sposobie dzia³ania, a tak¿e jej stabilnoœci. Wiêkszoœæ bakteriocyn to zwi¹zki o ma³ej
masie cz¹steczkowej, amfifilowe lub hydrofobowe o charakterze kationowym (2,3).
Wiêkszoœæ bakteriocyn ma w¹ski zakres aktywnoœci, ograniczony do blisko spokrewnionych gatunków. Niektóre s¹ jednak bakteriobójcze, bakteriostatyczne lub
fungistatyczne wobec mikroorganizmów niespokrewnionych z producentem, w tym
patogennych, co zwiêksza mo¿liwoœæ ich praktycznego zastosowania. Pod wzglêdem strukturalnym i funkcjonalnym bakteriocyny wykazuj¹ szereg podobieñstw do
peptydów wytwarzanych przez inne organizmy ¿ywe, m.in. roœliny, owady, ptaki czy
ssaki. Od peptydów eukariotycznych ró¿ni¹ siê wê¿szym zazwyczaj zakresem aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej, ale jednoczeœnie silniejszym oddzia³ywaniem
wzglêdem wra¿liwych mikroorganizmów. W porównaniu z bakteriocynami dawka
aktywna peptydów eukariotycznych jest zwykle kilkakrotnie wy¿sza (1).
Bakteriocyny s¹ uwa¿ane za substancje nietoksyczne dla cz³owieka. Jako zwi¹zki
o charakterze bia³kowym s¹ wra¿liwe na dzia³anie enzymów trawiennych, takich jak
pepsyna czy trypsyna, co sprawia, ¿e ulegaj¹ rozk³adowi w przewodzie pokarmowym. Ich zalet¹ jest równie¿ brak oddzia³ywania na w³aœciwoœci organoleptyczne
i sensoryczne produktu, do którego zostan¹ wprowadzone (4,5). Jednak zastosowanie bakteriocyn jako biokonserwantów na skalê przemys³ow¹ wymaga poznania
cech takich jak: struktura, mechanizm dzia³ania czy stabilnoœæ, a tak¿e ich legalizacji jako dodatków do ¿ywnoœci. Z ekonomicznego punktu widzenia wa¿na jest równie¿ optymalizacja warunków wytwarzania bakteriocyn. Tylko dwie, jak dot¹d bakteriocyny produkowane s¹ komercyjnie: nizyna wytwarzana przez Lactococcus lactis
(m.in. w postaci preparatu NisaplinTM firmy Danisco z Danii) oraz pediocyna PA-1,
której producentem jest Pediococcus acidilactici (preparat ALTATM 2431 firmy Kerry
Bioscience z Irlandii) (6).
W ci¹gu dwóch ostatnich dziesiêcioleci bakteriocyny by³y przedmiotem wielu
badañ. W opublikowanych wczeœniej pracach przedstawiono ogóln¹ charakterystykê tych zwi¹zków, ich klasyfikacjê i w³aœciwoœci (7), a tak¿e strukturê i mechanizm dzia³ania (8). Praca ta dotyczy wybranej grupy tych metabolitów, a mianowicie bakteriocyn wytwarzanych przez bakterie fermentacji propionowej. W ostatnich latach nast¹pi³ gwa³towny rozwój badañ nad zdolnoœci¹ tych mikroorganizmów do wytwarzania bakteriocyn (9-12). Bakterie propionowe, podobnie jak mlekowe, nale¿¹ do mikroorganizmów od lat stosowanych w produkcji ¿ywnoœci i posiadaj¹cych status GRAS (ang. Generally Recognized As Safe), co zwiêksza zainteresowanie nimi jako potencjalnymi producentami zwi¹zków o w³aœciwoœciach przeciwdrobnoustrojowych.
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2. Bakteriocyny wytwarzane przez bakterie fermentacji propionowej
Bakterie z rodzaju Propionibacterium, wyizolowane w 1909 r. przez von Freudenreicha i opisane przez Orla-Jensena i van Niela, s¹ zaliczane do klasy Actinobacteria.
W zale¿noœci od œrodowiska bytowania podzielono je na dwie grupy: klasyczne, zwane równie¿ „mleczarskimi” (dairy propionibacteria) oraz szczepy skórne. Szczepy klasyczne tworz¹ dwie grupy filogenetyczne, z których pierwsza obejmuje gatunki:
P. acidipropionici, P. jensenii, P. thoenii, a druga podgatunki w obrêbie gatunku
P. freudenreichii i wyizolowany z soku pomarañczowego P. cyclohexanicum (13). Wystêpuj¹ w serach, produktach mlecznych oraz innych produktach naturalnej fermentacji,
np. kiszonkach, fermentowanych oliwkach. Niektóre gatunki bytuj¹ równie¿ w ¿waczu i przewodzie pokarmowym prze¿uwaczy m.in. byd³a i owiec (14).
Skórne szczepy bakterii propionowych, zaliczane do gatunków: P. granulosum,
P. acnes, P. avidum, P. propionicum i P. lymphophilum nale¿¹ do mikroorganizmów patogennych i wystêpuj¹ g³ównie na ludzkiej skórze (15).
Bakteriocyny wytwarzane przez rodzaj Propionibacterium stanowi¹ stosunkowo
ma³o poznan¹ grupê tych metabolitów. Jednak¿e w pojawiaj¹cych siê w ostatnich latach pracach dowodzi siê, ¿e niektóre z nich charakteryzuj¹ siê szerokim zakresem
aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej (16,17), co umo¿liwia ich praktyczne zastosowanie w konserwacji ¿ywnoœci b¹dŸ w przemyœle farmaceutycznym, przez co zainteresowanie t¹ grup¹ bakteriocyn wzros³o. Do tej pory poznano sekwencjê aminokwasow¹ i nukleotydow¹ tylko kilku bakteriocyn bakterii propionowych (9,10,12,
17,18), co w porównaniu z bakteriocynami syntezowanymi przez bakterie fermentacji mlekowej stanowi tylko znikomy procent.
Zdolnoœæ do produkcji bakteriocyn wykazuj¹ zarówno klasyczne jak i skórne
szczepy bakterii propionowych. Al-Zoreky (19) wykaza³, ¿e Microgard, produkt powsta³y na drodze fermentacji odt³uszczonego mleka przez Propionibacterium freudenreichii
ssp. shermanii, wykazuje antagonistyczny efekt wobec bakterii gramujemnych i niektórych dro¿d¿y i pleœni. Produkt ten zosta³ zaaprobowany przez Komisjê ¯ywnoœci
i Leków FDA i jest obecnie u¿ywany jako konserwant serów typu „cottage” produkowanych w USA. W dzia³aniu Microgardu, równolegle z dzia³aniem kwasu propionowego, uczestniczy peptyd o masie cz¹steczkowej 700 Da, jednak nie potwierdzono
dot¹d jednoznacznie, ¿e czynnikiem aktywnym jest bakteriocyna (20).
Do tej pory scharakteryzowano zaledwie kilka bakteriocyn wytwarzanych przez
klasyczne szczepy bakterii z rodzaju Propionibacterium (tab. 1). Wiêkszoœæ z nich jest
syntetyzowana przez gatunek P. thoenii (9,16,18,20), dwie przez P. jensenii (8,20),
a tylko jedna przez P. freudenreichii (12). Skórne szczepy P. acnes s¹ producentami
substancji bakteriocynopodobnych. Fujimura i Nakamura (23) opisali aknecynê, wytwarzan¹ przez P. acnes CN-8, bia³ko o masie molekularnej 60 000 Da, z³o¿one z piêciu podjednostek o wielkoœci 12 000 Da. Aknecyna wykazuje dzia³anie bakteriostatyczne wobec szczepów P. acnes nie produkuj¹cych aknecyny oraz Corynebacterium
parvum. Paul i Booth (24) zidentyfikowali inne antybakteryjne bia³ko produkowane
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przez P. acnes RTT 108, które tak¿e jest du¿ym bia³kiem, o masie molekularnej
78 000 Da i dzia³a bakteriostatycznie. Jego zakres aktywnoœci jest jednak szerszy
i obejmuje bakterie gramdodatnie i gramujemne.
Tabela 1
Bakteriocyny wytwarzane przez bakterie z rodzaju Propionibacterium
Bakteriocyna

Producent

Literatura

propionicyna PLG-1

Propionibacterium thoenii P127

(16)

propionicyna GBZ-1

Propionibacterium thoenii P127

(18)

propionicyna T1

Propionibacterium thoenii 419 i LMG 2792

(9)

propionicyna F

Propionibacterium freudenreichii

(12)

propionicyna SM1

Propionibacterium jensenii DF1

(10)

thoenicyna 447

Propionibacterium thoenii 447

(17)

jensenina G

Propionibacterium thoenii (jensenii) P126

(20)

jensenina P

Propionibacterium jensenii B1264

(22)

PAMP

Propionibacterium jensenii

(21)

Szczególnym rodzajem aktywnych bia³ek, jakie scharakteryzowano w grupie metabolitów wytwarzanych przez Propionibacterium s¹ peptydy aktywowane przez proteazy tzw. bia³ka PAMP (21). Nazwa PAMP oznacza przeciwdrobnoustrojowe bia³ko
aktywowane enzymatycznie (ang. Protease-Activated Antimicrobial Peptides). Nazwa ta
zosta³a zaproponowana przez Faye i in. (21) dla bia³ek bakteriocynopodobnych, które s¹ wydzielane z komórki w postaci nieaktywnej i aktywowane proteolitycznie
przez proteazy obecne w œrodowisku. Jednak po raz pierwszy taki rodzaj bakteriocyn opisali Ratnam i in. (22). Stwierdzili oni nietypowy sposób dzia³ania aktywnych zwi¹zków produkowanych przez szczepy P. jensenii B1264, P. jensenii 4868
i P. freudenreichii 6207 rosn¹ce na agarze mleczanowo-sodowym. Szczepy hodowano
na pod³o¿u przez 5 dni w atmosferze beztlenowej, a nastêpnie zalewano warstw¹
po¿ywki zawieraj¹c¹ szczep wskaŸnikowy Lactococcus lactis C2. Tu¿ przed zalaniem
w pobli¿u wyroœniêtych kolonii nanoszono enzymy proteolityczne. Aplikacja pronazy E i proteinazy typu XIV obok kultury P. jensenii B1264 wywo³a³a strefê hamowania
w kszta³cie pó³ksiê¿yca w miejscach naniesienia i rozszerzy³a spektrum inhibicji.
Bez dodatku enzymów obserwowano aktywnoœæ P. jensenii B1264 w stosunku do
bakterii propionowych i Lactobacillus delbrueckii, a po dzia³aniu enzymów zakres aktywnoœci obejmowa³ równie¿ Lactococcus lactis ssp. lactis C2, Lactobacillus helveticus
ATCC 15009 i Lb. plantarum PI 549. Podobnie by³o w przypadku kultur P. jensenii
ATCC 4868 i P. freudenreichii 6207, które w obecnoœci proteaz hamowa³y szczepy
z rodzaju Lactobacillus, podczas gdy wczeœniej wykazywa³y aktywnoœæ wy³¹cznie wobec bakterii propionowych. Kiedy enzymy dodawano do substancji bakteriocynowych w roztworze wzrost aktywnoœci mia³ miejsce, kiedy ³¹czono je z proteaz¹ tu¿
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przed na³o¿eniem na agarow¹ warstwê wskaŸnika. D³u¿sze traktowanie aktywnych
zwi¹zków enzymem proteolitycznym, powy¿ej 2 minut, ca³kowicie niszczy³o aktywnoœæ.
Faye i in. (21), wykorzystuj¹c wczeœniejsze obserwacje, scharakteryzowali PAMP
wytwarzane przez P. jensenii LMG 3032 i P. jensenii ATCC 4868. 5-dniowe kolonie wymienionych szczepów nie wykazywa³y antagonistycznej aktywnoœci wzglêdem bakterii propionowych ani mlekowych. Dopiero, kiedy dodano proteinazê K w pobli¿u
kolonii przed zalaniem ich pod³o¿em zawieraj¹cym szczep wskaŸnikowy, pojawia³a
siê strefa hamowania wzrostu. Podobne rezultaty uzyskano stosuj¹c trypsynê, proteinazê A, proteinazê P-5147 (pronazê), proteinazê P-5380 (subtilizynê), chymotrypsynê i reninê. We wszystkich przypadkach dodatek enzymu przekraczaj¹cy iloœæ
100 mg/ml powodowa³ zanik aktywnoœci czynnika aktywnego.

2. Biosynteza i izolacja bakteriocyn z hodowli
Zasadniczym problemem dotycz¹cym wytwarzania bakteriocyn przez bakterie
fermentacji propionowej jest ich niska aktywnoœæ przeciwdrobnoustrojowa w œrodowisku hodowlanym. St¹d niezwykle wa¿na jest zarówno optymalizacja warunków
ich biosyntezy jak równie¿ opracowanie dobrych metod separacji i zagêszczania
tych zwi¹zków.
Pierwsz¹ bakteriocyn¹ wyizolowan¹ z hodowli bakterii propionowych by³a propionicyna PLG-1, syntetyzowana przez Propionibacterium thoenii P127. Aktywnoœæ antybakteryjn¹ szczepu P127 obserwowano dopiero po 24 godzinach hodowli na pod³o¿u zestalonym, przy czym po oko³o 140 godzinach hodowli aktywnoœæ osi¹ga³a
maksymaln¹ wartoœæ. Próby wyizolowania propionicyny z agaru z mleczanem sodu
(NLA) wykaza³y nisk¹ koncentracjê bakteriocyny, która by³a najprawdopodobniej
zwi¹zana z bia³kowymi sk³adnikami pod³o¿a (16). W hodowli p³ynnej, w bulionie
z mleczanem sodu (NLB), aktywnoœæ antybakteryjn¹ wykrywano w supernatantach
otrzymanych z hodowli wzrastaj¹cych do póŸnostacjonarnej fazy, równie¿ na niskim poziomie. Zastosowanie metody pozyskiwania tzw. czêœciowo oczyszczonej
bakteriocyny na drodze wysalania siarczanem amonu i dializy pozwoli³o oko³o
600-krotnie zatê¿yæ bakteriocynê, przez co aktywnoœæ antybakteryjna preparatu zawieraj¹cego aktywne bia³ko wzros³a z 0,64 AU (activity unit)/ml do 388 AU/ml (25).
Wykrycie propionicyny PLG-1 zaowocowa³o odkryciem kolejnych bakteriocyn,
jednak we wszystkich przypadkach konieczne okaza³o siê zagêszczanie p³ynów
pohodowlanych w celu wykrycia ich aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej. Na
przyk³ad jensenina G jest wykrywana zwykle w 50-krotnie skoncentrowanej 10-dobowej hodowli producenta w niskich stê¿eniach na poziomie 32-64 AU/ml (26).
Jensenina P jest wykrywana w 20- do 50-krotnie zagêszczonym supernatancie (22),
a wykrycie thoenicyny 447 wymaga 10-krotnego zatê¿enia p³ynu pohodowlanego
(17).
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Wiêkszoœæ poznanych bakteriocyn bakterii propionowych jest wykrywana w fazie stacjonarnej, co jest charakterystyczne dla metabolitów wtórnych. Dotyczy to
m.in. propionicyny PLG-1, jenseniny G, propionicyny F, propionicyny T1 (9,12,26,
27). W kilku przypadkach aktywnoœæ przeciwdrobnoustrojow¹ stwierdzano jednak
ju¿ w fazie logarytmicznej. Przyk³adem jest propionicyna T1, wytwarzana przez dwa
szczepy: P. thoenii 419 i P. thoenii LMG 2792, pomiêdzy którymi wystêpuj¹ znaczne
ró¿nice w odniesieniu do jej produkcji. Podczas gdy P. thoenii 419 wytwarza bakteriocynê w póŸnej fazie logarytmicznej, produkcja bakteriocyny przez P. thoenii LMG
2792 wykrywana jest dopiero w póŸnej fazie stacjonarnej (po 120 godzinach). Mo¿e
to wskazywaæ na fakt, ¿e bakteriocyny s¹ wytwarzane przez bakterie propionowe
ju¿ w fazie logarytmicznej, jednak dopiero ich nagromadzenie w fazie stacjonarnej
pozwala na wykrycie ich aktywnoœci. Niektórzy autorzy wskazuj¹ równie¿ na mo¿liwoœæ aktywacji bia³ek w fazie stacjonarnej, st¹d ujawnienie aktywnoœci w tej fazie.
Przyk³adem s¹ tu peptydy aktywowane enzymatycznie – bia³ka PAMP, których aktywnoœæ wykrywano w fazie logarytmicznej tylko po aktywacji przez enzymy proteolityczne. Jednak¿e wiêkszoœæ typowych bakteriocyn wytwarzanych jest w postaci
prekursorów peptydowych, które ulegaj¹ nastêpnie modyfikacji potranslacyjnej wewn¹trz komórki b¹dŸ podczas transportu bia³ka na zewn¹trz przekszta³caj¹ siê
w formê aktywn¹ biologicznie (28).
Wczeœniej wspomniano ju¿, ¿e efektywna produkcja bakteriocyn wymaga optymalizacji warunków biosyntezy, uwzglêdniaj¹c takie czynniki jak: sk³ad i konsystencja pod³o¿a, pH i temperatura hodowli (29-32).
Najczêœciej jako pod³o¿e do biosyntezy bakteriocyn stosowano bulion z mleczanem sodu, który jest pod³o¿em stosunkowo prostym i ubogim w sk³adniki od¿ywcze. Efektywnoœæ procesu biosyntezy mo¿na podnieœæ nawet kilkakrotnie poprzez
stosowanie z³o¿onych po¿ywek, takich jak MRS (12) czy pod³o¿e z melas¹ buraczan¹ i namokiem kukurydzianym (33). Proces wytwarzania bakteriocyny mo¿e zale¿eæ tak¿e od konsystencji pod³o¿a. Ben-Shushan i in. (18) porównuj¹c poziom produkcji propionicyny PLG-1 i propionicyny GBZ-1 w hodowli P. thoenii P127 w zale¿noœci od konsystencji pod³o¿a stwierdzili, ¿e na pod³o¿u p³ynnym propionicyna
PLG-1 by³a wytwarzana w wiêkszych iloœciach ni¿ propionicyna GBZ-1, natomiast na
pod³o¿u pó³p³ynnym zarówno GBZ-1 jak i PLG-1 by³y syntetyzowane w iloœciach porównywalnych.
Istotnymi parametrami wp³ywaj¹cymi na biosyntezê bakteriocyn s¹ tak¿e czynniki, takie jak pH i temperatura hodowli. W przypadku bakterii propionowych z regu³y
optymalne pH dla produkcji bakteriocyn pokrywa siê z pH optymalnym dla wzrostu
producenta i wynosi oko³o 7,0. Wp³yw pH na proces biosyntezy bakteriocyny wykazano m.in. dla propionicyny PLG-1 (27) i jenseniny G (26). W przypadku pierwszej
proces biosyntezy przebiega³ najintensywniej w hodowli z regulacj¹ pH na poziomie
7,0, a w przypadku drugiej optymalne okaza³o siê nieco ni¿sze pH, na poziomie 6,4
(26,27). Wp³yw temperatury na wydajnoœæ biosyntezy bakteriocyn opisano tylko
w jednym przypadku. Faye i in. (9) zaobserwowali, ¿e dwa szczepy bêd¹ce producen80
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tami tej samej bakteriocyny, propionicyny T1, wytwarza³y j¹ w ró¿nej temperaturze.
W przypadku szczepu LMG 2792 optymalna okaza³a siê temperatura 22°C, a w przypadku szczepu 419 temperatura 30°C. W wiêkszoœci prac stosowana jest jednak temperatura optymalna dla wzrostu bakterii propionowych, czyli 30-32°C.

3. W³aœciwoœci bakteriocyn
Pomimo ¿e liczba scharakteryzowanych dot¹d bakteriocyn wytwarzanych przez
bakterie fermentacji propionowej jest niewielka, w dotychczasowych badaniach
wskazuje siê, i¿ jest to zró¿nicowana grupa metabolitów. Dotyczy to zarówno ich
wielkoœci, budowy cz¹steczki, jak i w³aœciwoœci biochemicznych (tab. 2).

Tabela 2
W³aœciwoœci fizykochemiczne poznanych bakteriocyn wytwarzanych przez Propionibacterium

Bakteriocyna

Masa cz¹steczkowa
(Da)

pI

Czynniki
nie powoduj¹ce utraty
aktywnoœci

Enzymy
inaktywuj¹ce

Literatura
(34,16)

propionicyna PLG-1

9328

bd

zakres pH 3-9
temp. 80°C
poni¿ej 15 minut

proteaza, pronaza E,
pepsyna, trypsyna,
a-chymotrypsyna

propionicyna T1

7130,20

9,5

pH powy¿ej 2,5
temp. 60-100°C
poni¿ej 15 minut

proteinaza K

(9)

proteinaza K

(12)

propionicyna F

4397

4,0

propionicyna GBZ-1

oko³o 6000

bd

zakres pH 5,5-8,5

trypsyna, chymotrypsyna

(18)

thoenicyna 447

7130

bd

zakres pH 1-10
temp. 100°C
przez 15 minut

proteinaza K, pronaza,
pepsyna, trypsyna,
a-chymotrypsyna

(17)

propionicyna SM1

19942

8,14

bd

bd

(10)

jensenina G

powy¿ej 12 000

temp. 100°C
przez 2 minuty

proteinaza K, pronaza E,
proteaza

(20)

jensenina P

szacowana na
6000-9000

3-3,5

zakres pH 3-12
temp. 100°C
przez 60 minut

bd

(22)

bia³ko PAMP

6383

8,12

bd

w stê¿eniu powy¿ej 100
mg/ml: proteinaza K,
trypsyna, proteinaza A,
proteinaza P-5147,
proteinaza P-5380,
chymotrypsyna, renina

(21)

pI – punkt izoelektryczny
bd – brak danych
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Wiêkszoœæ bakteriocyn z tej grupy nale¿y do bia³ek niskocz¹steczkowych, ich
masa molekularna nie przekracza 10 000 Da. Wyj¹tek wœród poznanych bakteriocyn
stanowi propionicyna SM1, której masa wynosi prawie 20 000 Da i jest ona, jak
dot¹d, najwiêksz¹ poznan¹ bakteriocyn¹ bakterii propionowych. Wielkoœæ cz¹steczki jenseniny G oszacowano wstêpnie na przekraczaj¹c¹ 12 000 Da, co mog³oby
wskazywaæ, ¿e równie¿ to bia³ko nale¿y do bakteriocyn wysokocz¹steczkowych.
Ustalenia te opiera³y siê na fakcie stwierdzenia aktywnoœci antybakteryjnej we frakcji pozostaj¹cej w woreczku dializacyjnym o porach wielkoœci 12 000 Da. W przypadku tego rodzaju metabolitów pojawiaj¹ siê jednak w¹tpliwoœci, czy bia³ka nie
ulegaj¹ agregacji, st¹d te¿ taki sposób oceny masy cz¹steczkowej nie jest wystarczaj¹co wiarygodny. Przyk³adowo, propionicyna PLG-1 w preparatach czêœciowo
oczyszczonych, czyli po wysalaniu i dializie, wystêpuje w postaci ma³ych cz¹steczek
o masie oko³o 10 000 Da oraz w postaci agregatów o wielkoœci 100 000 Da (16).
Wszystkie bakteriocyny s¹ wra¿liwe na dzia³anie enzymów proteolitycznych
(tab. 2), co potwierdza bia³kowy charakter cz¹steczki. Tylko w przypadku bia³ka
PAMP aktywnoœæ zanika pod warunkiem zastosowania enzymów proteolitycznych
w odpowiednio wysokim stê¿eniu. Niskie stê¿enie niektórych enzymów sprzyja
przekszta³ceniu nieaktywnej formy bia³ka w cz¹steczkê aktywn¹ biologicznie.
Podobnie, jak wiele innych bakteriocyn, aktywne bia³ka wytwarzane przez
Propionibacterium maj¹ zazwyczaj charakter kationowy, a ich punkt izoelektryczny
kszta³tuje siê na poziomie od 8 do 9,5. Odmienny charakter wykazuje propionicyna
F i jensenina P, dla których pI ustalono w granicach od 3 do 4.
Z regu³y bakteriocyny wykazuj¹ du¿¹ stabilnoœæ w szerokim zakresie pH. Ich aktywnoœæ antybakteryjna nie zanika w œrodowiskach kwaœnych, w pH oko³o 3, jak
równie¿ przy wartoœciach przekraczaj¹cych pH neutralne. Taka stabilnoœæ mo¿e byæ
u¿yteczna z punktu widzenia ewentualnego zastosowania aktywnych bia³ek do konserwacji ¿ywnoœci. Kolejn¹, istotn¹ z punktu widzenia aplikacji cech¹ bakteriocyn,
jest ich termostabilnoœæ. Wiêkszoœæ poznanych i scharakteryzowanych bakteriocyn
wytwarzanych przez bakterie propionowe nie traci aktywnoœci nawet w wyniku kilku- lub kilkunastominutowego ogrzewania w temperaturze 100°C. Przyk³adowo, aktywnoœæ thoenicyny 447 pozostawa³a sta³a podczas 15-minutowego ogrzewania
w temperaturze 100°C, dopiero w temperaturze 121°C obserwowano 80% spadek
aktywnoœci. Aktywnoœæ antybakteryjna jenseniny G pozosta³a natomiast niezmieniona po ogrzaniu bakteriocyny w 100°C przez 2 minuty, dopiero d³u¿sze ogrzewanie
(5, 10, 15 minut) w tej samej temperaturze ogranicza³o jej aktywnoœæ, ale nie powodowa³o ca³kowitego jej zaniku (20). Aktywnoœæ czêœciowo oczyszczonej jenseniny P
nie uleg³a zmianie nawet po 60-minutowym ogrzewaniu w temperaturze 100°C.
Wra¿liwa na wysok¹ temperaturê by³a natomiast propionicyna PLG-1, która traci³a
swoje przeciwdrobnoustrojowe w³aœciwoœci ju¿ po piêtnastu minutach ogrzewania
w temperaturze 80°C (16).
Bakteriocyny jako substancje o charakterze bia³kowym, mog¹ wykazywaæ zró¿nicowan¹ wra¿liwoœæ na dzia³anie ró¿nych zwi¹zków organicznych, rozpuszczalni82
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ków czy jonów metali. Jensenina P okaza³a siê stabilna w roztworach zawieraj¹cych
0,1-1,0 mol/l NaCl, 0,1-2,0% SDS, 4 mol/l mocznika oraz w obecnoœci organicznych
rozpuszczalników (tj. metanol, etanol, izopropanol) stosowanych w stê¿eniu 0-50%
(22). W przypadku propionicyny GBZ-1 zaobserwowano negatywny wp³yw obecnoœci jonów magnezu w postaci MgCl2 na aktywnoœæ bakteriocyny. Podczas gdy sama
bakteriocyna redukowa³a liczbê komórek szczepu wskaŸnikowego niemal piêciokrotnie w stosunku do liczebnoœci wyjœciowej, dodatek 50 mM MgCl2 powodowa³
praktycznie zanik aktywnoœci propionicyny GBZ-1. Jony magnezu dodawane w postaci MgSO4 mia³y natomiast zdecydowanie mniejszy wp³yw na aktywnoœæ antagonistyczn¹ (18).
Propionicyna PLG-1 jest stabilna podczas d³ugotrwa³ego przechowywania. Najbardziej stabilne s¹ preparaty liofilizowane, które nie trac¹ aktywnoœci przez 25 tygodni w temperaturach: 4°C, 25°C i -20°C. Podczas przechowywania nieliofilizowanych preparatów propionicyny w temperaturze 25°C zaobserwowano natomiast
wzrost aktywnoœci. Aktywnoœæ antybakteryjna preparatów nieliofilizowanych tej
bakteriocyny zwiêkszy³a siê ponad 200% w ci¹gu pierwszych 10 dni przechowywania, po czym obserwowano stopniowy spadek aktywnoœci przez kolejne 12-18 tygodni. Te same preparaty przechowywane w 4°C zachowywa³y sta³¹, wysok¹ aktywnoœæ przez 12 tygodni. Nawet po 20 tygodniach, ich aktywnoœæ by³a wci¹¿ wysoka
i bliska wyjœciowego poziomu (33). Podobn¹ stabilnoœæ wykazywa³a propionicyna
T1, w przypadku której zamra¿anie, rozmra¿anie oraz przechowywanie w temperaturze 4°C i -20°C nie wp³ynê³o na aktywnoœæ.

4. Charakterystyka molekularna bakteriocyn
Niewiele bakteriocyn wytwarzanych przez bakterie fermentacji propionowej
scharakteryzowano pod wzglêdem struktury cz¹steczki i budowy genu. Jednak opisana do tej pory grupa pozwala zauwa¿yæ znaczne zró¿nicowanie tych bia³ek, zarówno bior¹c pod uwagê wielkoœæ cz¹steczki, sekwencjê aminokwasów, jak i proces
przekszta³cania w postaæ aktywn¹ i transport na zewn¹trz komórki. Prawdopodobnie ma to równie¿ znaczenie dla mechanizmu ich przeciwdrobnoustrojowego oddzia³ywania, jednak brak jest danych w literaturze na ten temat.
Pierwsz¹ bakteriocyn¹ bakterii propionowych, która zosta³a w pe³ni scharakteryzowana na poziomie molekularnym by³a propionicyna T1, posiadaj¹ca kilka cech typowych dla wiêkszoœci bakteriocyn bakterii mlekowych. Bakteriocyna ta powstaje
jako prebakteriocyna z³o¿ona z 96 aminokwasów, która ulega nastêpnie modyfikacji potranslacyjnej, daj¹c ostatecznie 65-aminokwasow¹ bakteriocynê. Prekursor zawiera peptyd liderowy na koñcu aminowym, posiadaj¹cy cechy typowe dla peptydów sygnalnych bia³ek wydzielanych drog¹ zale¿n¹ od bia³ek sec (37), tj. dodatnio
na³adowany koniec aminowy, naturê hydrofobow¹ oraz specyficzny region odciêcia,
który przypada za sekwencj¹ Ala-Met-Ala. W odleg³oœci 68 nukleotydów poni¿ej koBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 75-93 2010
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donu stop genu strukturalnego propionicyny T1 pctA zlokalizowano region, koduj¹cy bia³ko z³o¿one z 424 aminokwasów o masie molekularnej 45163,95 Da. Aminowy koniec tego bia³ka wykazuje du¿e podobieñstwo do prokariotycznych struktur wi¹¿¹cych ATP i eukariotycznych transporterów ABC. Poniewa¿ powy¿ej kodonu
startowego tego bia³ka zidentyfikowano potencjalne miejsce wi¹zania rybosomu,
ale nie znaleziono promotora, gen koduj¹cy opisywane bia³ko mo¿e byæ czêœci¹
operonu propionicyny T1. Domeny hydrolizuj¹ce ATP wchodz¹ce w sk³ad transporterów klasy ABC s¹ charakteryzowane na podstawie trzech typowych sekwencji,
które znaleziono równie¿ w sekwencji koduj¹cej omawiane bia³ko. Sekwencja aminokwasowa wskazuje, ¿e bia³ko to jest zlokalizowane w b³onie cytoplazmatycznej,
a jego strukturaln¹ czêœci¹ s¹ cztery potencjalnie transb³onowe helisy i koniec aminowy wi¹¿¹cy ATP, zlokalizowany po stronie cytoplazmatycznej. Nie jest jednak
prawdopodobne, aby transporter ABC by³ zwi¹zany z regularnym transportem bakteriocyny na zewn¹trz komórki, poniewa¿ bakteriocyna wykazuje cechy bia³ek wydzielanych podstawow¹ drog¹ sekrecji. Lokalizacja genu sugeruje z kolei, ¿e koduje
on czynnik odpornoœci. Tak zatem domniemany transporter mo¿e byæ zwi¹zany
z odpornoœci¹ producenta na propionicynê T1, poniewa¿ koduj¹cy opisywane bia³ko region jest prawdopodobnie transkrypcyjnie do³¹czony do genu strukturalnego
bakteriocyny. Odpornoœæ mo¿e byæ wyra¿ona przez transport aktywny bakteriocyny
na zewn¹trz komórki lub przez import i degradacjê bakteriocyny wewn¹trz komórki
(9). Transportery ABC zosta³y zidentyfikowane jako zwi¹zane z w³asn¹ ochron¹ producenta przed nizyn¹ (38), subtilizyn¹ (39) i laktycyn¹ 481 (40).
Bakteriocyn¹ o sekwencji w pe³ni homologicznej do propionicyny T1 jest thoenicyna 447, wytwarzana przez Propionibacterium thoenii 447. Jest to ma³e bia³ko z³o¿one z 65 aminokwasów w postaci dojrza³ej. Bakteriocyna ta nie zosta³a oczyszczona
do homogennoœci, jednak na bazie sekwencji nukleotydowej ustalono masê cz¹steczkow¹ na 7130 Da oraz sekwencjê aminokwasow¹. Pomimo homologii do propionicyny T1, ustalono, ¿e pomiêdzy szczepami wytwarzaj¹cymi obie opisane bakteriocyny wystêpuj¹ ró¿nice fenotypowe, spowodowane najprawdopodobniej faktem, ¿e P. thoenii 447 nale¿y do odrêbnej ga³êzi rybotypowej (47,48). Dla szczepów
zaklasyfikowanych jako P. thoenii zidentyfikowano cztery profile rybotypowe (rybotyp M-P). Szczep 447 nale¿y do rybotypu N, natomiast 419 do rybotypu P. Sk³ad aminokwasów thoenicyny 447 zawiera typowy wzór peptydu sygna³owego, tzn. dodatnio na³adowany koniec aminowy, centralny region hydrofobowy oraz specyficzny
region odciêcia (49).
Pe³n¹ sekwencjê bia³ka, jak równie¿ genu, poznano w przypadku propionicyny F,
najmniejszej z poznanych dot¹d bakteriocyn bakterii propionowych. Jest to zarazem pierwsza bakteriocyna wyizolowana z hodowli dwóch szczepów nale¿¹cych do
gatunku P. freudenreichii, LMGT 2956 i LMGT 2946. Jest to ma³e, niezmodyfikowane
bia³ko, wra¿liwe na dzia³anie proteinazy K. Masa molekularna czystego bia³ka, ustalona metod¹ spektrometrii mas wynosi 4397 Da. Masa molekularna oszacowana na
podstawie sekwencji nukleotydowej jest nieco mniejsza i wynosi 4379 Da, co auto84
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rzy t³umacz¹ utlenieniem reszty metioniny w propionicynie F do sulfotlenku metioniny (12). Dojrza³a postaæ bakteriocyny obejmuje 43 aminokwasy z centralnego regionu probakteriocyny kodowanej przez gen pcfA, kotranskrybowany prawdopodobnie z innymi genami. Poni¿ej genu pcfA znajduje siê gen pcfB, koduj¹cy bia³ko
o wysokiej homologii do bia³ek rodziny SAM – S-adenozylometioniny (42). Bia³ka
z tej rodziny bior¹ udzia³ w ró¿nych reakcjach, m.in. metylacji, izomeryzacji, formowaniu pierœcienia, utleniania beztlenowego (43). Podobnie, w zespole genów subtilozyny A znajduje siê gen albA, koduj¹cy bia³ko z rodziny SAM (42, 44). Bia³ko to
bierze udzia³ w formowaniu wewnêtrznych mostków tioeterowych w cz¹steczce
bakteriocyny (45) lub procesie kondensacji prowadz¹cym do powstania formy pierœcieniowej (46). Propionicyna F nie jest cz¹steczk¹ cykliczn¹ ani nie zawiera zmodyfikowanych aminokwasów, jednak¿e propropionicyna F zawiera reszty cysteiny zlokalizowane w miejscu granicz¹cym z miejscem odciêcia probakteriocyny. Wed³ug
autorów pcfB mo¿e byæ zaanga¿owany w uwalnianie koñca aminowego z jednoczesnym utworzeniem wolnej reszty cysteinowej (12). W porównaniu z innymi bakteriocynami, zaobserwowano nietypowy proces przekszta³cania formy macierzystej
w aktywne biologicznie bia³ko. Badanie sekwencji genowej propionicyny F nie ujawni³o obecnoœci ani potencjalnego kodonu start koresponduj¹cego z miejscem wi¹zania rybosomu powy¿ej czêœci koduj¹cej propionicynê F ani te¿ sekwencji sygnalnej.
Prawdopodobnie biologiczna aktywacja bakteriocyny obejmuje proces proteolitycznego odciêcia 101 aminokwasów z czêœci N-terminalnej i 111 z czêœci C-terminalnej.
Jest to o tyle nietypowy proces, ¿e obejmuje odciêcie fragmentów na obu koñcach
probakteriocyny, podczas gdy w literaturze znane s¹ tylko przypadki obróbki potranslacyjnej jednego z koñców. Na przyk³ad probakteriocyna peptydów aktywowanych enzymatycznie i cytolizyna z Enterococcus faecalis przechodz¹ dwa etapy proteolitycznego odciêcia w obszarze N-terminalnym. Interesuj¹cy jest tak¿e fakt, ¿e gen
pcfC, który, jak siê wydaje, jest kotranskrybowany razem z genem pcfA, koduje
bia³ko o wysokiej homologii do aminopeptydazy prolinowej ze Streptococcus lividans
(41). Enzym ten nale¿y do rodziny peptydaz, podgrupy proteaz serynowych o aktywnoœci peptydazy prolinowej. Sekwencja aminokwasowa propionicyny F wykaza³a
obecnoœæ w regionie koñca karboksylowego proliny, st¹d te¿ przypuszczenie, ¿e
peptydaza proliny mo¿e braæ udzia³ w obróbce potranslacyjnej bakteriocyny.
Nietypowy proces aktywacji bakteriocyny odnotowano równie¿ w przypadku
bia³ka PAMP. Masa cz¹steczkowa dojrza³ej postaci PAMP zosta³a oszacowana na
6383 Da, podczas gdy prekursor po odciêciu peptydu sygnalnego jest peptydem
o masie 20734 Da. Punkt izoelektryczny wyznaczono przy pH 8,12. PAMP jest syntetyzowany jako propropeptyd z³o¿ony ze 198 aminokwasów z N-koñcowym peptydem sygnalnym o d³ugoœci 27 aminokwasów. Dojrza³a postaæ bia³ka zawiera C-koñcowy fragment tego prekursora. Na podstawie sekwencji aminokwasowej pro-PAMP
ujawniono liczne prawdopodobne miejsca proteolitycznego ciêcia dla proteinazy K,
jednak po analizie metod¹ spektrometrii mas wykazano powstawanie jednego dominuj¹cego produktu powstaj¹cego po proteolizie prekursora pro-PAMP. SpecyficzBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 75-93 2010
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ny region proteolitycznego ciêcia wystêpuje pomiêdzy dwiema argininami, co jest
typowe dla proteazy serynowej, podobnie jak proteinazy K. Jest przy tym prawdopodobne, ¿e enzymy atakuj¹ce cz¹steczki bia³ka w innych typowych dla nich miejscach, mog³yby doprowadziæ do powstania bia³ka ró¿ni¹cego siê d³ugoœci¹ od PAMP
jednym lub kilkoma aminokwasami (21). G³ówne ró¿nice pomiêdzy PAMP a innymi
bakteriocynami dotycz¹ procesu syntezy i dojrzewania aktywnego bia³ka. Bakteriocyny bakterii gramdodatnich s¹ z regu³y wytwarzane w postaci prekursorów z N-koñcowym peptydem sygnalnym, bior¹cym udzia³ w wydzieleniu bia³ka z komórki.
Utrzymuj¹c bia³ko w postaci nieaktywnej wewn¹trz komórki, peptyd ten stanowi
dla niej ochronê przed bakteriobójczym dzia³aniem. PAMP tak¿e posiada sekwencjê
sygnaln¹ typow¹ dla bia³ek wydzielanych podstawow¹ drogê sekrecji, jednak w tym
przypadku bia³ko PAMP ulega aktywacji dopiero na zewn¹trz komórki, co jest zjawiskiem nietypowym dla bakteriocyn, jednak spotykanym wœród bia³ek bakteryjnych.
Przyk³adem jest lizostafyna (hydrolaza peptydoglikanu) czy heksozoaminaza (endo-N-acetyloglukozoaminidaza) wytwarzane przez Staphylococcus simulans. Oba bia³ka
wydzielane s¹ jako nieaktywne proproteiny i aktywowane zewn¹trzkomórkowo
(52). Poddanie bia³ka PAMP dzia³aniu proteinazy K w stê¿eniu 40 mg/ml powoduje
powstanie jednego dominuj¹cego produktu o masie cz¹steczkowej 6383 Da.
Identyczn¹ sekwencj¹ aminokwasow¹ jak bia³ko PAMP, ale krótsz¹ o jeden aminokwas, posiada propionicyna GBZ-1, bakteriocyna wyizolowana z hodowli
P. thoenii P127, producenta propionicyny PLG-1 (18). Gen koduj¹cy GBZ-1 sk³ada siê
z 675 nukleotydów i koduje du¿e bia³ko z³o¿one z 225 aminokwasów, zawieraj¹ce
peptyd sygnalny o d³ugoœci 27 aminokwasów w pozycji 1-27 i pro-GBZ-1. Porównuj¹c sekwencjê aminokwasów pro-GBZ-1 z propionicyn¹ PLG-1 stwierdzono, ¿e
osiem z dziesiêciu aminokwasów sekwencji N-terminalnej propionicyny PLG-1 wykazuje ca³kowit¹ homologiê z sekwencj¹ aminokwasow¹ pro-GBZ-1 w pozycji 156-165
(NIDARRARAP). Fakt, ¿e natywna, aktywna forma propionicyny GBZ-1 jest tylko o jeden aminokwas krótsza od PAMP, powsta³ego w wyniku trawienia in vitro proteinaz¹ K pro-PAMP, wskazuje, ¿e GBZ-1 jest rezultatem odciêcia od pro-GBZ-1 przez
specjaln¹ proteazê. Ró¿nica polega na tym, ¿e GBZ-1 jest wydzielana ju¿ w formie
aktywnej, a PAMP powstaje w wyniku trawienia in vitro. Sekwencja aminowego koñca propionicyny GBZ-1 wykazuje ca³kowit¹ homologiê do sekwencji N-terminalnej
PAMP. Ponadto, po trawieniu GBZ-1 trypsyn¹ i chymotrypsyn¹ zidentyfikowano dwa
krótkie peptydy, które równie¿ s¹ w pe³ni homologiczne do PAMP. Wed³ug
Ben-Shushan i in. (18) P. jensenii LMG 3032, producent PAMP mo¿e byæ naturalnym
mutantem, u którego specyficzna proteaza aktywuj¹ca bakteriocynê nie jest aktywna, b¹dŸ nie ulega ekspresji.
Do grupy bakteriocyn o masie cz¹steczkowej nie przekraczaj¹cej 10 kDa nale¿y
równie¿ propionicyna PLG-1, bia³ko o masie molekularnej 9328 Da, sk³adaj¹ce siê
z 99 aminokwasów (32). Cz¹steczka propionicyny PLG-1 nie zawiera aminokwasów
modyfikowanych, ma natomiast stosunkowo du¿¹ zawartoœæ aminokwasów hydrofobowych. Jest to typowe dla wielu bakteriocyn. Dla przyk³adu oko³o 50% amino86
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kwasów hydrofobowych w cz¹steczce posiada laktokokcyna A (35) i laktocyna S
(36). Du¿a zawartoœæ glicyny w cz¹steczce propionicyny zapewnia jej du¿¹ elastycznoœæ. Sekwencja propionicyny PLG-1 nie wykazuje homologii z ¿adn¹ z poznanych
dot¹d bakteriocyn.
W odró¿nieniu od omówionych bakteriocyn, propionicyna SM1 jest najwiêksz¹
spoœród poznanych bakteriocyn bakterii propionowych. Propionicyna SM1 jest syntetyzowana jako prepeptyd o d³ugoœci 207 aminokwasów, ale aktywne bia³ko sk³ada
siê ze 180 aminokwasów. Masê cz¹steczkow¹ oszacowano na 19 942 Da. Sekwencja
aminokwasowa sugeruje, ¿e bia³ko to jest wydzielane z komórki g³ówn¹ œcie¿k¹ sekrecji, a 27-aminokwasowy N-terminalny peptyd sygnalny jest podczas tego procesu
odcinany. Sekwencja peptydu sygnalnego nie wykazuje homologii z ¿adn¹ ze znanych sekwencji liderowych innych bakteriocyn, jest jednak homologiczna z sekwencj¹ sygnaln¹ bia³ka Usp45 wytwarzanego przez Lactococcus lactis o nieznanej funkcji
(50) i bia³ka litycznego P45 syntetyzowanego przez Listeria monocytogenes (51). Peptyd sygnalny propionicyny SM1 jest zbudowany w sposób typowy dla tego rodzaju
peptydów (37), tzn. posiada dodatnio na³adowany koniec aminowy, centralny region hydrofobowy i bardziej polarny region na koñcu karboksylowym. Na koñcu
aminowym znajduje siê dodatnio na³adowana lizyna, region hydrofobowy zawiera
alaninê, walinê, leucynê, izoleucynê, fenyloalaninê i metioninê, natomiast region
C-terminalny stanowi uk³ad alanina-tyrozyna-alanina. Gen propionicyny SM1 jest
zlokalizowany na plazmidzie pLME106 o wielkoœci 6,9 kb. W przypadku dwóch innych szczepów P. jensenii DF4 i DF9 sonda opracowana dla genu ppnA, koduj¹cego
propionicynê SM1, hybrydyzowa³a z plazmidem pLME121 szczepu DF4 i pLME123
szczepu DF9, ale nie wykryto aktywnoœci bakteriocynowej (10). P. jensenii DF1, wytwarzaj¹cy propionicynê SM1, jest tak¿e producentem innej bakteriocyny, nazwanej
propionicyn¹ SM2. Na podstawie analizy sekwencji N-terminalnej drugiej bakteriocyny wykazano, ¿e nie stanowi ona aktywnej podjednostki propionicyny SM1, ale
odrêbne bia³ko (10).
Nie wszystkie bakteriocyny zosta³y scharakteryzowane na poziomie molekularnym. W przypadku jenseniny G, wytwarzanej przez P. jensenii P126 (obecnie klasyfikowanym jako P. thoenii) brak jest informacji na temat dok³adnej masy cz¹steczkowej jak równie¿ sekwencji aminokwasów i budowy genu. Natomiast nieobecnoœæ
plazmidów sugeruje chromosomalne ulokowanie genu jenseniny G (20).

4. Zakres aktywnoœci bakteriocyn
Wiêkszoœæ poznanych do tej pory bakteriocyn bakterii propionowych ma ograniczony zakres aktywnoœci (tab. 3) i wykazuje dzia³anie antagonistyczne w stosunku
do bakterii nale¿¹cych do rodzajów Lactobacillus i Propionibacterium. Niektóre, jak
propionicyna PLG-1 czy jensenina G, wykazuj¹ aktywnoœæ równie¿ wobec mikroorganizmów niespokrewnionych z producentem. Mechanizm oddzia³ywania antybakBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 75-93 2010
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teryjnego mo¿e byæ bakteriobójczy lub bakteriostatyczny, w zale¿noœci od wra¿liwego drobnoustroju.
Tabela 3
Zakres aktywnoœci bakteriocyn wytwarzanych przez bakterie propionowe
Bakteriocyna (producent)

Zakres aktywnoœci

Literatura

propionicyna PLG-1
(P. thoenii P127)

bakterie G(+): Lactobacillus bulgaricus, L. casei, Pediococcus cervisiae, (16,27)
Lactococcus lactis subsp. cremoris, L. lactis subsp. lactis (DRC-1, C2)
bakterie G(-): Campylobacter jejuni, Escherichia coli (JM109, V517),
Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, Vibrio parahaemolyticus
grzyby: Aspergillus wentii (ATCC 1778), Apiotrichum curvatum, Candida
utilis, C. lipolytica, Fusarium tridinctum, Phialophora gregata, Saccharomyces
cerevisiae, S. fibuligera, Scopulariopsis sp., Trichoderma reesi

jensenina G
(P. jensenii P126)

(20)
P. acidipropionici P5, P. jensenii P54, Lactobacillus bulgaricus NCDO
1489, L. delbrueckii subsp. lactis ATCC 4797, L. helveticus NCDO 8,
Lactococcus lactis subsp. cremoris NCDO 799, L. lactis subsp. lactis C2,
Streptococcus termophilus
Clostridium botulinum typ A,B,E
(22,55)

jensenina P
(P. jensenii B1264)

P. jensenii B1264, P. thoenii P127 P. acidipropionici P5,
P. thoenii (jensenii) P126, Lactobacillus acidophilus ATCC 4356,
L. delbruecki subsp. delbruecki ATCC 9649, L. delbruecki subsp. bulgaricus
NCDO 1489, L. delbruecki subsp. lactis ATCC 4797, L. helveticus ATCC 15009,
L. plantarum CSCC 2901, PI 549, Lactococcus lactis subsp. lactis C2

(22)

propionicyna T1
(P. thoenii 419,
P. thoenii LMG 2792)

P. acidipropionici ATCC 4965, ATCC 4875, P. jensenii ATCC 4868, ATCC
9614, ATCC 4964, ATCC 14072, P17, P52, P. thoenii LMG 2792, 419, TL 221,
ATCC 4871, ATCC 4872
Lactobacillus sakei NCDO 2714

(9)

propionicyna SM1 i SM2
(P. jensenii DF1)

P. jensenii DSM 20274, DSM 20535

(10)

szczepy z gatunku Propionibacterium freudenreichii
propionicyna F
(P. freudenreichii LMG 2946,
LMG 2956)

(12)

propionicyna GBZ-1

L. delbruecki ATCC 4794, L. plantarum ATCC 8293, L155, Propionibacterium
acnes ATCC 6919, Pseudomonas aeruginosa 9027

(18)

thoenicyna 447

Lactobacillus bulgaricus LMG 13551, Propionibacterium acnes ATCC
6919, ATCC 6922, ATCC 11827, ATCC 11828

(17)

PAMP

wybrane szczepy z gatunków: P. acidipropionici, P. freudenreichii, P. jensenii,
P. thoenii, bakterie z rodzaju Lactobacillus

(21)

Najszerszy zakres aktywnoœci ma propionicyna PLG-1, wykazuj¹ca antagonistyczne dzia³anie w stosunku do bakterii fermentacji propionowej i mlekowej, a tak¿e
wobec bakterii gramujemnych, dro¿d¿y i pleœni. Antagonistyczne oddzia³ywanie
w stosunku do pa³eczek gramujemnych odnotowano równie¿ w przypadku propio88
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nicyny GBZ-1, która wykazuje aktywnoœæ antybakteryjn¹ wobec Pseudomonas aeruginosa.
Natomiast aktywnoœæ fungistatyczn¹ opisano jak dot¹d tylko dla propionicyny
PLG-1. Stanowi ona wyj¹tkow¹ cechê, wykryt¹ jedynie u nielicznych bakteriocyn
(16), stwarzaj¹c jednoczeœnie szersze mo¿liwoœci aplikacyjne. Niektóre bakteriocyny bakterii propionowych, jak propionicyna GBZ-1 i thoenicyna 447, poza oddzia³ywaniem w stosunku do klasycznych bakterii fermentacji propionowej, wykazuj¹
dzia³anie antybakteryjne wobec chorobotwórczego szczepu P. acnes (17,18). Z kolei
jensenina G hamuje rozwój przetrwalników Clostridium botulinum typu A, B i E (22).
Pozosta³e bakteriocyny bakterii propionowych maj¹ ograniczony zakres aktywnoœci, obejmuj¹cy bakterie z rodzajów Propionibacterium, Lactobacillus i Lactococcus.
W wielu przypadkach oddzia³ywanie wobec bakterii fermentacji mlekowej jest silniejsze ni¿ w stosunku do bakterii propionowych. Przyk³adem s¹ propionicyna
GBZ-1, która wykazuje najwiêksz¹ aktywnoœæ antagonistyczn¹ wobec Lactobacillus
delbrueckii ssp. lactis ATCC 4797 (18), podobnie jak jensenina P, bakteriobójcza
w stosunku do L. delbrueckii (22). Thoenicyna 447 wykazuje bakteriobójcze oddzia³ywanie wobec Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus LMG 13551, podczas gdy
w stosunku do Propionibacterium acnes dzia³a bakteriostatycznie (17). Z kolei jensenina G wykazuje zwiêkszon¹ aktywnoœæ wobec rodzajów Lactobacillus i Lactococcus,
przy czym dwudziestokrotnie wiêksza dawka tej bakteriocyny jest potrzebna do zahamowania wzrostu bakterii propionowych ni¿ do inhibicji szczepów Lactobacillus
(20). Podobnym zakresem aktywnoœci, jak wymienione bakteriocyny, charakteryzuj¹
siê bia³ka aktywowane enzymatycznie – PAMP, które wykazuj¹ antagonizm wobec
szczepów z gatunku P. acidipropionici, P. freudenreichii, P. jensenii, P. thoenii i szeœciu
szczepów z rodzaju Lactobacillus (21), przy czym bakterie mlekowe s¹ bardziej wra¿liwe na dzia³anie PAMP. W badaniach Faye i in. (21) stwierdzono, ¿e PAMP wykazuj¹
dzia³anie bakteriobójcze w stosunku do mikroorganizmów wra¿liwych ju¿ w stê¿eniu nanomolarnym.
Niektóre bakteriocyny bakterii propionowych, jak propionicyna F (12), propionicyna T1 (9) i propionicyna SM1 (10) wykazuj¹ dzia³anie antagonistyczne wy³¹cznie
wobec szczepów nale¿¹cych do tego samego gatunku, co producent. W przypadku
propionicyny SM1 surowe, nieoczyszczone preparaty bakteriocynowe charakteryzowa³y siê szerokim zakresem aktywnoœci, obejmuj¹cym dro¿d¿e, pleœnie, bakterie
fermentacji propionowej i mlekowej, jednak po oczyszczeniu, antagonistyczna aktywnoœæ propionicyny SM1 ogranicza³a siê wy³¹cznie do szczepu P. jensenii
DSM20274 (10). Mog³o to wynikaæ z faktu, ¿e w preparacie nieoczyszczonym znajdowa³y siê inne metabolity, wykazuj¹ce aktywnoœæ antybakteryjn¹ i fungistatyczn¹,
nie zwi¹zane z dzia³aniem bakteriocyny lub wspomagaj¹ce jej aktywnoœæ.
Oddzia³ywanie bakteriocyn bakterii propionowych wobec blisko spokrewnionych
szczepów jest te¿ zró¿nicowane i zale¿y od stopnia spokrewnienia szczepu producenta i szczepu wra¿liwego. Zgodnie z filogenetyczn¹ analiz¹ opart¹ na analizie 16S rRNA,
gatunek P. freudenreichii stanowi odrêbn¹ ga³¹Ÿ filogenetyczn¹ ani¿eli gatunki P. thoenii,
P. jensenii i P. acidipropionici (53), co wi¹¿e siê z faktem, ¿e wiêkszoœæ bakteriocyn wykaBIOTECHNOLOGIA 3 (90) 75-93 2010
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zuje dzia³anie antagonistyczne w obrêbie swojej ga³êzi filogenetycznej. Przyk³adowo,
czêœciowo oczyszczona propionicyna PLG-1 oraz propionicyna T1 hamuj¹ wzrost
szczepów nale¿¹cych do gatunków P. thoenii, P. jensenii i P. acidipropionici, ale nie wykazuj¹ aktywnoœci antybakteryjnej wobec P. freudenreichii i P. shermanii (9,16).
W badaniach dotycz¹cych bakteriocyn bakterii propionowych odnotowano zjawisko adsorpcji do bakterii wra¿liwych na dzia³anie bakteriocyn w przypadkach,
kiedy oddzia³ywanie to ma charakter bakteriobójczy. Grinstead i Barefoot (22) wykazali, ¿e po ekspozycji L. delbrueckii na jenseninê G, w p³ynie pozakomórkowym nastêpuje znaczne obni¿enie aktywnoœci antybakteryjnej, wynikaj¹ce prawdopodobnie z wi¹zania siê bakteriocyny do komórek. Nie stwierdzono natomiast adsorpcji
bakteriocyny do komórek innego wra¿liwego szczepu, P. acidipropionici. Obserwacje
te wspó³graj¹ ze sposobem oddzia³ywania jenseniny G na mikroorganizmy wskaŸnikowe, który jest bakteriostatyczny wobec P. acidipropionici i bakteriobójczy wobec
L. delbrueckii. Równie¿ propionicyna PLG-1 adsorbuje siê do komórek wra¿liwego
szczepu P. acidipropionici P5 (16) oraz L. delbrueckii, wobec których wykazuje dzia³anie bakteriobójcze (33). Nie obserwowano natomiast adsorpcji propionicyny
PLG-1 do komórek producenta, co œwiadczy o braku antagonistycznego oddzia³ywania wobec wytwarzaj¹cego j¹ szczepu (16,27,33).
Wyj¹tkowo, wra¿liwoœæ producentów, Propionibacterium thoenii 419 i LMG 2792, na
swoj¹ bakteriocynê odnotowano w przypadku propionicyny T1 w oznaczaniu p³ytkowym. Wra¿liwoœæ ta dotyczy komórek we wczesnej fazie logarytmicznej, co mo¿e
wskazywaæ na fakt, ¿e czynniki odpornoœci na propionicynê T1 nie s¹ konstytutywnie
pobudzane, ale s¹ po³¹czone z produkcj¹ bakteriocyny. Propionicyna T1 dzia³a bakteriobójczo na komórki wra¿liwe, powoduj¹c ich œmieræ w ci¹gu kilku godzin po ekspozycji na bakteriocynê. Jednak podczas pierwszych kilku godzin po dodaniu propionicyny T1 obserwowano zaskakuj¹ce zjawisko wzrostu gêstoœci optycznej hodowli bakterii
wra¿liwych, podczas gdy liczba komórek w tym samym czasie mala³a (9). Podobne zjawisko obserwowano po dodaniu laktokokcyny 972 do hodowli wra¿liwych laktokoków. Liczba komórek ¿ywych gwa³townie zmala³a, chocia¿ komórki pozosta³y metabolicznie aktywne. Zjawisko to t³umaczono hamowaniem podzia³ów przez laktokokcynê (54). Faye i in. (9) sugerowali ponadto mo¿liwoœæ nak³adania siê procesu zabijania
komórek wra¿liwych przez bakteriocynê i biosyntezy podstawowych makromoleku³.
Kontynuacja produkcji sk³adników komórkowych mog³a spowodowaæ wzrost gêstoœci
optycznej w pierwszych godzinach po dodaniu propionicyny T1.

5. Podsumowanie
Bakteriocyny wytwarzane przez bakterie fermentacji propionowej stanowi¹
nadal s³abo poznan¹ grupê tych zwi¹zków. Sekwencjê aminokwasow¹ i nukleotydow¹ opisano zaledwie dla kilku z nich. Tymczasem obecnie coraz wiêcej prac poœwiêcanych jest charakterystyce bakteriocyn na poziomie molekularnym i mechani90
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zmowi ich dzia³ania. Powstaj¹ nowe nurty w badaniach nad tymi zwi¹zkami, jak heterologiczna nad- i multiekspresja bakteriocyn, modyfikacje genetyczne czy prace
nad stworzeniem bakterii multibakteriocynowych. Takie ukierunkowanie badañ wynika z problemów spotykanych w trakcie doœwiadczeñ i prób aplikacji do ¿ywnoœci.
Efektywnoœæ bakteriocyny b¹dŸ szczepów bakteriocynogennych w ¿ywnoœci jest
czêsto ograniczona z ró¿nych powodów, takich jak w¹skie spektrum aktywnoœci,
spontaniczna utrata zdolnoœci do wytwarzania bakteriocyny, s³aba adaptacja szczepu producenta do œrodowiska czy pojawianie siê szczepów odpornych na okreœlon¹
bakteriocynê (1).
Pomimo ¿e wiêkszoœæ opisanych w tej pracy bakteriocyn wykazuje ograniczony
zakres aktywnoœci antagonistycznej, mo¿liwe jest ich praktyczne wykorzystanie.
W¹skim spektrum aktywnoœci charakteryzuje siê równie¿ wiele bakteriocyn wytwarzanych przez bakterie fermentacji mlekowej, co bynajmniej nie ogranicza mo¿liwoœci ich wykorzystania w praktyce, a w okreœlonych warunkach jest postrzegane jako
zaleta. Zastosowanie takich bakteriocyn, np. w ¿ywnoœci pozwala na ukierunkowane niszczenie mikroflory niepo¿¹danej bez wp³ywu na mikroflorê swoist¹ produktu,
w tym kultury starterowe (55).
Obecnie prace dotycz¹ce aplikacji bakteriocyn bakterii propionowych s¹ w fazie
badañ. Uwa¿a siê, ¿e aktywnoœæ omawianych bakteriocyn skierowana wobec bakterii fermentacji mlekowej mog³aby byæ wykorzystana w fermentowanych produktach
mleczarskich w celu zapobiegania ich przekwaszeniu na skutek nadmiernego rozwoju bakterii mlekowych. Badania takie prowadzono m.in. dla jenseniny G (56).
Równie¿ aktywnoœæ skierowana wobec cz³onków tylko jednej ga³êzi filogenetycznej
mo¿e byæ istotna z praktycznego punktu widzenia. Propionicyna T1 mog³aby byæ
wykorzystana do zapobiegania formowaniu siê czerwonych plamek przez wytwarzaj¹ce barwnik P. thoenii i P. jensenii, co stanowi czêsty problem w produkcji serów
szwajcarskich, pozostaj¹c jednoczeœnie bez wp³ywu na kultury starterowe obejmuj¹ce P. freudenreichii. Aktywnoœæ antybakteryjna niektórych bakteriocyn wobec
P. acnes stwarza natomiast mo¿liwoœæ farmaceutycznego zastosowania aktywnych
bia³ek jako dodatku do preparatów, np. o dzia³aniu przeciwtr¹dzikowym. Bakteriocyny o szerszym zakresie dzia³ania jak propionicyna PLG-1 mo¿na wykorzystaæ jako
œrodki hamuj¹ce rozwój niepo¿¹danych mikroorganizmów w ró¿nego rodzaju produktach spo¿ywczych, jak równie¿ kosmetycznych czy farmaceutycznych.
Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ fakt, ¿e bakteriocyny stanowi¹ jeden z elementów
antagonistycznego oddzia³ywania bakterii fermentacji propionowej, co mo¿e mieæ
znaczenie w przypadku stosowania ¿ywych komórek zamiast bia³kowych preparatów. Przyk³adem mo¿e byæ wykorzystanie tych mikroorganizmów jako probiotyków, których prozdrowotne oddzia³ywanie na organizm ludzki lub zwierzêcy obejmuje miêdzy innymi aktywnoœæ przeciwdrobnustrojow¹. Aktualnie nast¹pi³ intensywny rozwój badañ w kierunku poznania w³aœciwoœci probiotycznych bakterii z rodzaju Propionibacterium, st¹d te¿ pe³niejsza charakterystyka antybakteryjnej i fungistatycznej aktywnoœci nabiera wiêkszego znaczenia.
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