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Mikroorganizmy adaptowane do zimna — charakterystyka 
i miejsca występowania 

  

Drobnoustroje zdolne do wzrostu i namnażania się w niskich temperaturach na- 
V zwano psychrofilami. Termin ten został zaproponowany w 1902 r. przez Schmid- 

ta-Nielsena, chociaż pierwszym, który w 1887 r. zaobserwował wzrost w temperatu- 
rze 0°C fluoryzującej bakterii izolowanej z przechowywanej w chłodzie ryby, był For- 
ster [30]. 

Definicja psychrofili została rozszerzona przez Stokesa i Redmonda, którzy psy- 
chrofilami nazwali mikroorganizmy tworzące w ciągu dwóch tygodni w temperaturze 
0°C makroskopowo widoczne kolonie i posiadające 48-godzinny lub krótszy czas ge- 
neracji [43]. W ten sposób można było odróżnić psychrofile od mezofili, które zazwy- 
czaj rosną w temperaturze powyżej 8?C. Jednakże taka definicja nie określała w spo- 
sób ścisły preferencji środowiskowych mikroorganizmów zimnolubnych. W związku 
z tym zaproponowano ich podział na właściwe psychrofile o optymalnej temperaturze 
wzrostu nie wyższej niż 15?C i maksymalnej nieprzekraczającej 209C oraz psychro- 
trofy, których najefektywniejszy rozwój następuje w temperaturze powyzej 20°C 
I które są zdolne do wzrostu w temperaturowo nieustabilizowanym środowisku [34]. 
Taki podział drobnoustrojów tolerujących zimno jest obecnie powszechnie akcepto- 
wany wśród specjalistów. 

Drobnoustroje adaptowane do zimna należą do różnych grup taksonomicznych, 
przy czym zdecydowanie przeważają wśród nich zimnolubne bakterie. Jako przykład 
można wymienić bakterie z rodzaju Pseudomonas, Bacillus, Moraxella, Flavobacte- 
rium, Vibrio, Achromobacter, Chromobacterium, Arthrobacter, Xanthomonas, Pro- 
teus, Cellulomonas [6, 45]. Do psychrofilnych drożdży występujących w polarnym 
lodzie, śniegu czy glebie zalicza się przedstawicieli rodzaju Zeucosporidium, Candi- 

2 - Postępy nauk



18 J. Fiedurek, J. Szczodrak 

da lub Torulopsis, psychrotroficzne drożdże zaś z rodzajów Saccharomyces, Crypto- 

coccus, Hanseniaspora 1 Rhodotorula izolowano głównie z rejonów arktycznych 

i mrożonej żywności [9, 30]. Psychrofilne grzyby strzępkowe są opisywane jako pato- 

geny roślin pastwiskowych, łąkowych i nasion. Spotyka się je w rodzaju Penicillium 

1 Cladosporium, a także wśród patogennych grzybów śniegowych z rodzaju Scleroti- 

na, Typhula 1 Monographella. Wykazano, że aktywność tych grzybów wyraźnie 

wzrasta podczas zimowego przechowywania roślin pod warstwą śniegu [46]. 

Psychrofile i psychrotrofy można znaleźć w każdym środowisku, w którym tem- 

peratura obniża się permanentnie lub tylko okresowo. Najczęściej występują w zim- 

nych wodach morskich lub słodkich, w polarnych i wysokogórskich glebach, w lo- 
dowcach, w roślinach lub zwierzętach zimnolubnych oraz w mrożonej lub chłodzonej 

żywności [6, 15, 30]. Są szeroko rozpowszechnione nie tylko dlatego, że ponad 90% 

wód oceanicznych i mórz ma temperaturę 5?C lub niższą, ale również dzięki dużym 

zdolnościom adaptacyjnym [19]. Większość tych organizmów jest przystosowana do 

chłodnego klimatu, ale równie dobrze może rosnąć w temperaturach z dolnego zakre- 

su temperatur wzrostowych mezofili. Są jednak szczepy, które rosną wyłącznie w nis- 

kich temperaturach i dlatego nawet niewielkie ocieplenie wpływa na nie letalnie. 

Temperatura nie jest jedynym czynnikiem ograniczającym wzrost drobnoustro- 

jów zaadaptowanych do zimna. Na liczebność i aktywność metaboliczną morskich 

psychrofili i psychrotrofów wpływa również występowanie innych organizmów, po- 

ziom substancji organicznych i nieorganicznych, zasolenie, ciśnienie hydrostatyczne, 
natlenienie, pH oraz synergistyczne współdziałanie tych czynników [3]. Na przykład 

w głębiach wód oceanicznych aktywność mikrobiologiczna psychrofili jest znacznie 

ograniczona w wyniku zmniejszenia ich liczebności oraz jednoczesnego oddziaływa- 

nia na mikroorganizmy niskiej temperatury i wysokiego ciśnienia. Natomiast dogod- 

nymi siedliskami dla morskich drobnoustrojów zimnolubnych są toń wodna i głębo- 

kie osady morskie, gdzie występując w znacznych ilościach, przyczyniają się do efek- 

tywnej utylizacji biopolimerów, zachodzącej pod wpływem wydzielanych przez nie 

egzoenzymów. Wiele morskich mikroorganizmów psychrofilnych rozkłada chitynę 

oraz syntetyzuje amylazy, proteazy, celulazy i lipazy, które umożliwiają sprawne 

działanie cykli przemiany materii w środowiskach naturalnych [3, 15, 24, 41]. Innym 

morskim środowiskiem psychrofili i psychrotrofów jest przewód pokarmowy 

zwierząt morskich, dla których mogą być patogenne, jak np. Cytophaga psychrophila, 

która wywołuje choroby u młodych węgorzy [34]. 

Psychrofile i psychrotrofy zasiedlają też polarne, wysokogórskie jeziora, które 

charakteryzują się stałą temperaturą poniżej 4*C i pokryciem lodowym. Odgrywają 

tam istotną rolę w przemianie materii, syntezie witamin i innych czynników wzrosto- 

wych. Ich występowanie jest uzależnione od pH, natlenienia oraz poziomu substancji 

odżywczych. W środowiskach najbardziej niestabilnych pod względem temperatury, 

jakim są gleby, przeważają psychrotrofy, a ich aktywność nasila się w okresie zimy, 

późnej jesieni i wiosny. Jako organizmy mało wrażliwe na zmiany temperatur odgry-
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wają one ogromną rolę w biodegradacji materii organicznej, a niektóre z nich wyka- 

zują w warunkach beztlenowych właściwości metanogenne [19]. 

Rola mikroorganizmów zimnolubnych w środowiskach naturalnych polega przede 
wszystkim na rozkładzie martwej materii organicznej w niskiej temperaturze, gdzie or- 
ganizmy mezofilne i termofilne nie znajdują warunków do życia. Enzymy mikroorgani- 
zmów zaadaptowanych do niskich temperatur wykazują wyższą aktywność katali- 
tyczną niż enzymy mezofili bądź termofili. Stwierdzono, że w minimalnej temperaturze 
rozwoju drobnoustrojów zimnolubnych występuje wzmożona biosynteza enzymów, 
wyrównująca poprzez wzrost stężenia tych białek ubytki ich aktywności w niskich tem- 
peraturach [11, 18, 30]. Wykazano również, że psychrofile i psychrotrofy są zdolne do 
wydzielania liczych substancji wzrostowych, stanowią pokarm dla organizmów wyż- 
szych poziomów troficznych oraz mogą być czynnikiem etiologicznym zachorowań 
zwierząt i roślin [19]. Znaczenie drobnoustrojów zimnolubnych w środowiskach natu- 
ralnych opisano obszernie w pracy przeglądowej Święcickiej 1 in. [45]. 

Drobnoustroje zimnolubne występują również w żywności, najczęściej konser- 
wowanej i przechowywanej w niskiej temperaturze. Psychrofile są częstymi izolanta- 
mi z produktów morskich, psychrotrofy zaś z artykułów mleczarskich, mięsnych 
i warzywnych [12]. W nabiale są spotykane najczęściej Gram-ujemne pałeczki rodza- 
ju Pseudomonas, Alcaligenes lub Flavobacterium oraz psychrotroficzne, tlenowe la- 
seczki rodzaju Bacilłus i Clostridium [5, 7, 48]. Dzięki swej wysokiej aktywności en- 
zymatycznej I oporności na niską temperaturę niekorzystnie modyfikują trwałość i ja- 
kość produktów. Na przykład psychrotroficzne pałeczki Pseudomonas produkują nie- 
korzystne dla produktów spożywczych zapachy i barwniki oraz termicznie oporne li- 
pazy i proteazy znoszące pasteryzację i ultrawysoką temperaturę. Enzymy tego szcze- 
pu są aktywne nawet po śmierci bakterii, co objawia się nieprzyjemnym zapachem 
i smakiem. Pseudomonas rośnie w mleku przechowywanym w 4*C już po 8 godzi- 
nach, podczas gdy inne psychrotrofy pojawiają się w tej temperaturze dopiero po 4—5 
dniach [15, 39]. 

W schłodzonym mięsie bytują najczęściej psychrotroficzne bakterie z rodzaju 
Moraxella, Lactobacillus, Brochothrix, Actinetobacter, Pseudomonas, Corynebacte- 
rium, Alcaligenes, Gram-dodatnie ziarniaki i drożdże [36]. 

Na szczególną uwagę zasługują drobnoustroje patogenne występujące w schłodzo- 
nej żywności. Listeria monocytogenes rozmnaża się w temperaturze 4?C w mleku, se- 
rze, mięsie i produktach paczkowanych, gotowych do spożycia [42]. Ze schłodzonego 
mleka (2-6?C) izolowano Clostridium botulinum typ E, Bacillus cereus i Yersinia en- 
terocolitica, niektóre gatunki należące do rodzaju Aeromonas zaś produkują entero- 
toksyny ihemolizyny w mięsie w 5?C. Również w przechowywanej do transfuzji krwi 
występują psychrofilne szczepy Serratia, Pseudomonas lub rzadziej Yersinia i Pro- 
feus [15, 28, 44].
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Wplyw temperatury na drobnoustroje zimnolubne 

iich enzymy 
  

W środowiskach naturalnych organizmy są narażone na duże i gwałtowne zmiany 

temperatur, które wpływają na tempo wzrostu drobnoustrojów, aktywność ich enzy- 

mów, skład komórkowy i wymagania pokarmowe oraz regulują transport jonów, dy- 

fuzję i zmianę właściwości osmotycznych błon komórkowych. 

Według „prawa tolerancji Shelforda”, każdy organizm wykazuje określone war- 

tości minimum i maksimum temperatur, poniżej lub powyżej których ginie. Zgodnie 

z powyższym prawem psychrofile 1 psychrotrofy rosną w temperaturze poniżej 0”C, 

a tracą aktywność już powyżej 30”C. Swoją termowrażliwość i niestabilność struktu- 

ralną powyżej temperatury optymalnej rekompensują syntezą dużej liczby enzymów 

aktywnych w niskiej temperaturze. Zazwyczaj całkowita utrata ich aktywności nastę- 

puje w temperaturze bliskiej 50?C, czyli w zakresie dolnych wartości optymalnych 

temperatur dla mezofili [30]. Przykładem tego może być subtilizyna S41 z antarktycz- 
nego psychrofila, która w 50”C w ciągu 10 minut ulega całkowitej inaktywacji, pod- 

czas gdy subtilizyna mezofili zachowuje w tych warunkach ponad 80% wyjściowej 

aktywności [8]. Również a-amylaza z antarktycznego szczepu Alteromonas halo- 

planctis zachowuje w 45?C po 20 minutach jedynie 20% aktywności, jej mezofilny 

homolog z trzustki wieprzowej zaś pozostaje w tych warunkach w pełni aktywny. 

Równie labilne w porównaniu z mezofilnymi odpowiednikami są metaloproteinazy 

szczepów alpejskich i antarktycznych oraz serynowa proteinaza Flavobacterium ba- 

lustinum [29, 33, 50]. 

Podczas gdy aktywność niektórych psychrozymów zostaje zahamowana pod wpły- 

wem wysokiej temperatury, inne są mniej termowrażliwe, a ich aktywność nie ulega 

w tych warunkach ograniczeniu. Jako przykład mogą służyć wewnątrzkomórkowe lipa- 

zy i proteazy psychrotroficznych bakterii rosnących w schłodzonym mleku, które są 

ciepłooporne i nie ulegają inaktywacji pod wpływem pasteryzacji czy ultrawysokiej 

temperatury. Podobnie wewnątrzkomórkowe enzymy kataboliczne i oddechowe pozo- 

stają aktywne w temperaturze kilku stopni powyżej maksymalnej temperatury wzrostu 

[15]. Względnie wysoką stabilność wykazała katalaza wytwarzana przez psychrotro- 

ficzny szczep Penicillium cyclopium | wyizolowany z próbek gleby ze Spitsbergenu. 

Enzym ten wykazał optymalną aktywność w temp. 15?C; po godzinnej inkubacji 

w temp. 45 i 60?C tracił on odpowiednio 17 i 60% swojej aktywności [13]. 

W maksymalnej temperaturze wzrostu może dochodzić do wielu zmian morfolo- 

gicznych komórek. Takie zmiany obserwowano m.in. u psychrotroficznej bakterii A7- 

throbacter gliacialis, która w temperaturze 189C (maksimum) ma postać kulistych 

komórek, a w 13°C (optimum) lub poniżej tworzy urzęsione pałeczki [16]. Najbar- 

dziej wrażliwe na zmiany temperatur są białka. Wynika to z budowy rRNA i ryboso- 

mów. Zauważono różnicę pomiędzy rybosomami psychrofila Candida gelida 1 jego
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mezofilnym homologiem Candida utilis. Rybosomy psychrofila C. gelida poddane 

działaniu temperatury 40°C przez 5 minut utracily całkowicie swoją funkcję i nie 

wiazaly tRNA [30]. Zaobserwowano rowniez zmiany w strukturze tRNA u Micrococ- 

cus cryophilus i Candida gelida, wynikające z inaktywacji ciepłowrażliwej syntetazy 

aminoacylo-tRNA [15, 30]. U większości drobnoustrojów biosynteza typowych 

białek nie zachodzi w podwyższonej temperaturze z powodu m.in. zmniejszenia pre- 
cyzji syntezy mRNA. W niskiej temperaturze dochodzi do zahamowania inicjacji 
translacji u mezofila Pseudomonas aeruginosa, ale nie u psychrotroficznego szczepu 
Vibrio sp. ABE-1 [38]. W komórkach Vibrio psychrophilus, Candida nivalis i Bacil- 
lus psychrophilus może dochodzić w podwyższonej temperaturze do wycieku sub- 
stancji wewnątrzkomórkowych i lizy komórki w wyniku syntezy enzymów roz- 
kładających otoczkę bakteryjną. Zmienia się także skład i funkcjonowanie lipidów 
błonowych. Z kolei w komórkach psychrofilnej bakterii Micrococcus cryophilus, na 
skutek podniesienia temperatury z 0?C do 20?C, nastąpił duży przyrost liczby fosfoli- 
pidów, u psychrotroficznej pałeczki Pseudomonas sp. E-3 zaś zaobserwowano pod- 
wyższenie poziomu nasyconych kwasów tłuszczowych [15, 32]. Temperatura może 
również wpływać na regulację genów, wywołując zmiany strukturalne represorów 
białkowych, silniejsze wiązanie ich z enzymami i blokowanie aktywności enzyma- 
tycznej. Wreszcie, podwyższona temperatura może spowodować zahamowanie po- 
działów komórkowych, inaktywację enzymów, przyspieszone wyczerpanie puli ami- 
nokwasów, zniszczenie struktur wewnątrzkomórkowych, zmian w nasyceniu lipi- 
dów, a nawet lizę komórki [30]. 

Inną odpowiedzią zimnolubnych organizmów na niewielkie podwyższenie tem- 
peratury jest synteza białek szoku temperaturowego (HSP). Wyizolowano je z komó- 
rek psychrotroficznych bakterii Arthrobacter globiformis i Bacillus psychrophilus, 
drożdży Trichosporan pullulans i Sporobolomyces salmonicolor oraz psychrofilnych 
szczepów Aspirillum arcticum i Aquaspirillum sp. [4, 31]. Synteza HSP zabezpiecza 
komórkę przed letalnym wpływem podwyższonej temperatury, a maksymalną synte- 
zę tych białek zaobserwowano przy podwyższeniu temperatury 0 10°C powyżej opti- 
mum [21, 23]. 

Adaptacje drobnoustrojów zimnolubnych w obrębie lipidów do wzrostu w niskiej 
temperaturze są genotypowe lub fenotypowe i przejawiają się w regulacji płynności 
1 przepuszczalności błon komórkowych, podczas gdy przystosowania w białkach 
mają charakter genotypowy i wyrażają się we właściwościach enzymów i systemie 
translacji protein [40]. Temperatura wpływa na fazę, w której znajduje się błona. 
Błony są w zasadzie koloidalnymi roztworami fosfolipidów i białek w fazie płynnej 
i tylko w takiej fazie są biologicznie funkcjonalne. Dlatego obniżenie temperatury po- 
woduje, że błony stają się bardziej lepkie, spada ich płynność i przechodzą w fazę 
żelu, w której tracą funkcję biologiczną. W ten sposób niska temperatura wpływa na 
płynność błony, osłabia transport aktywny przez błonę i wreszcie zmniejsza powino- 
wactwo do substratu [2, 35]. Jednak psychrofile i psychrotrofy mogą utrzymać błonę



22 J. Fiedurek, J. Szczodrak 

w biologicznie funkcjonalnej fazie płynnej w jak najniższej temperaturze poprzez 
zmiany w składzie lipidowym błony. W adaptowanych do niskich temperatur organi- 
zmach przeważają w błonach nienasycone kwasy tłuszczowe o zredukowanej długoś- 
cii liczbie rozgałęzień łańcuchów. Nienasycone kwasy tłuszczowe mają niższe punk- 
ty topnienia niż ich odpowiedniki nasyconych lipidów, podczas gdy lipidy roz- 
gałęzione mają wyraźnie wyższe punkty topnienia. 

Obniżona temperatura wpływa w większym stopniu na transport azotanów niż 
amoniaku. Najprawdopodobniej jest to spowodowane częściowo biernym transpor- 
tem amoniaku. Ten rodzaj transportu nie zależy od płynności błony, a tym samym od 

niskiej temperatury. Kiedy obniżona temperatura zmniejsza powinowactwo do sub- 

stratu, część substancji tzw. resztkowej pozostaje niedostępna dla organizmu, chociaż 

jest obecna. Nawet wysokie stężenie azotanów w niskiej temperaturze może pozosta- 

wać niedostępne, podczas gdy normalne stężenie amoniaku jest pobierane. Wykazano 

także, że asymilacja azotanów wymaga dodatkowo dostarczenia jonów żelaza [35]. 

Większość białek wewnątrzkomórkowych nie ulega zmianom podczas wzrostu 

w normalnym dla danego gatunku przedziale temperatur. Do modyfikacji ilości, 

struktury 1 funkcji białek dochodzi w temperaturach ekstremalnych. Drobnoustroje 

psychrofilne nabyły oporność na zimno poprzez syntezę białek szoku zimna csp (cold 

shock proteins), które przygotowują organizm do rozwoju w niskiej temperaturze. Jo- 

nes i in. [22] zaobserwowali u £. coli syntezę białek będącą odpowiedzią na zmianę 

temperatur z 37 do 10?C. Podobnie zaobserwowano syntezę około 26 csp u Tricho- 

sporon pullulans w temperaturach 21-5?C, a6 csp przy zmianie temperatury w zakre- 

sie 15—5°C [35]. Białka szoku zimna aktywnie uczestniczą w procesach transkrypcji 

1 translacji oraz, jak się przypuszcza, biorą udział w degradacji pojedynczych mRNA 

1 wolnych RNA [10]. 

W literaturze brakuje szczegółowych danych na temat genetycznych podstaw adap- 
tacji psychrofili i psychrotrofów do zimna. Przeprowadzono szereg doświadczeń opar- 

tych na interakcji pomiędzy psychrofilami lub psychrotrofami a mezofilami. Pierwsze 

badania przeprowadzone przez Azuma i in. [1] oraz Olsena 1 Metcalfa [37] polegały na 
mutacji mezofilnego szczepu Pseudomonas aeruginosa do psychrotroficznego przy 

użyciu UV albo transdukcji przez bakteriofaga rosnącego na psychrofilnym szczepie 

Pseudomonas. W rezultacie następowało obniżenie minimalnej i maksymalnej tempe- 

ratury wzrostu drobnoustroju z zakresu 1 1-40?C па 0-32°С [30]. Jednakże możliwość 

izolacji psychrofilnych szczepów P. aeruginosa wynika z bliskiego pokrewieństwa tego 

gatunku do licznych psychrotrofów, opisywanych w obrębie rodzaju Pseudomonas. 

A zatem liczba mutacji potrzebnych do uzyskania właściwości drobnoustroju psychro- 
filnego jest mała. Wydaje się jednak, że otrzymanie psychrofilnych mutantów z typo- 

wych mezofili jest mało prawdopodobne. W tym wypadku musi dojść bowiem do sze- 

regu mutacji w genach kodujących enzymy odpowiedzialne za blokowanie czynności 

życiowych w niskich temperaturach. Z tych m.in. względów, pomimo licznych prób, 

nie wyizolowano psychrofilnych mutantów £. coli.
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Kolejne doświadczenia okazały się bardziej skomplikowane. Były oparte na trans- 

ferze plazmidu RP4 z mezofilnego szczepu £. coli do antarktycznego Gram-ujemnego. 

Plazmid ten, niosący geny antybiotykooporności, ulegał ekspresji w psychrofilnym 

szczepie zarówno w 4'C, jak i w 25?C. Podobnym eksperymentem, udowadniającym 
możliwą aktywność mezofili w niskich temperaturach, była transkoniugacja plazmi- 

du TOL z mezofilnego szczepu Pseudomonas putida do psychrofilnej odmiany tego 
samego gatunku bakterii, wyizolowanej z wodnego środowiska. Zarówno plazmid 

TOL, jak i produkt jego koniugacji w nowym gospodarzu wykazywał w temperaturze 

0?C zdolność do degradacji i wykorzystywania toluenu jako głównego źródła węgla 
[26]. Wyniki te świadczą o tym, że ani genom mezofilnego szczepu ani ekspresja jego 
genów nie mają wpływu na zahamowanie wzrostu mezofili w niskich temperaturach. 

Inny efekt dało sklonowanie i ekspresja trzech genów lipaz z antarktycznego psy- 
chrotrofa Moraxella sp. w mezofilnym szczepie E. coli. Pomimo zmiany gospodarza 
ekspresja tych genów zachodziła w sposób ciągły, pod kontrolą własnego promotora 
1 związanych z nim sekwencji regulatorowych. Należało jednak spełnić jeden waru- 
nek, temperatura musiała być obniżona z optymalnej dla wzrostu mezofili, czyli 379C, 
do 25°C lub nawet 17?C [30]. Wciąż nieznane są w pełni przyczyny tego zjawiska 
oraz różnice w sekwencji kodu mezofili i psychrofili. 

Do istotnych adaptacji kinetycznych i molekularnych psychrozymów do niskich 
temperatur należą [6, 8, 11, 30, 49]: 

— obniżone optimum temperaturowe; 
— wyższe wartości stałej katalitycznej oraz stałej specyficzności enzymu; 
— znacznie obniżona termostabilność (psychrozymy tracą często aktywność po kil- 

ku minutach w temperaturze 50?C); 
— znaczne różnice w budowie pętli łańcucha polipeptydowego (jego długości i wy- 

stępowaniu dodatkowych aminokwasów), powodujące wysoką giętkość stanu 
sfałdowania cząsteczki; 

— niższa zawartość proliny oraz wyższa glicyny, która obniża stabilność stanu na- 
tywnego oraz powoduje korzystniejszy stan energetyczny cząsteczki enzymu; 

— mniejsza ilość aminokwasów zasadowych (arginina, lizyna) wpływająca na 
zmniejszenie oddziaływań elektrostatycznych z aminokwasami kwaśnymi, a przez 
to zwiększenie elastyczności; 

— wyższy współczynnik kohezji wpływający na obniżenie spójności cząsteczki 
enzymu; 

— miższa liczba oddziaływań hydrofobowych (mniejszy rdzeń enzymu); 
— wzrost hydrofilności powierzchni molekuły spowodowany zwiększeniem na po- 

wierzchni ilości aminokwasów kwaśnych, co wpływa na obniżenie punktu izo- 
elektrycznego, oddziaływanie z rozpuszczalnikiem i w rezultacie zwiększenie 
plastyczności enzymu. 
Adaptacje te są bardzo niewielkie i nie powodują zmiany mechanizmu katalizy, 

a — co ciekawe — mają charakter przeciwny do zmian zachodzących u enzymów ter- 
mofilnych. Zagadnienia te omówiono szczegółowo w pracy przeglądowej Turkie- 
wicz i Gromek [49].
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Zastosowanie w biotechnologii 
  

Mikroorganizmy zimnolubne i ich enzymy mają duże perspektywy, jeśli chodzi 
o1ch zastosowanie w różnych procesach biotechnologicznych, przy czym psychrotro- 
fy, bardziej zaadaptowane do wzrostu w szerszym przedziale temperatur i wykazujące 
skuteczniejszą oporność na różnorodne stresy środowiskowe (głodzenie, metale cięż- 
kie, warunki beztlenowe), wydają się lepszymi drobnoustrojami do technologicznego 
wykorzystania. 

Poznanie maszynerii genomu drobnoustrojów zimnolubnych pozwala na udosko- 
nalenie przeprowadzanych przez nie procesów. Ze względu na ich wysoką aktywność 
enzymatyczną i katalityczną w temperaturach bliskich 0?C dostarczają one wiele ko- 
rzyści ekonomicznych i technologicznych. Przede wszystkim pozwalają zaoszczę- 
dzić ciepło i energię. W przeciwieństwie do mezozymów, psychrozymy wymagają 
krótszego czasu i niższej energii do swojej inaktywacji. Wiadomo też, że procesy 
technologiczne przeprowadzane w niskich temperaturach zmniejszają ryzyko zaka- 
żeń lub niepożądanych termicznych zmian konformacyjnych końcowego produktu 
reakcji. Psychrofile i psychrotrofy oraz pochodzące z nich enzymy mogą umożliwiać 
utylizację licznych odpadów w temperaturze otoczenia w zimnym i umiarkowanym 
klimacie. Jednakże, poza korzyściami, istnieją również wady wykorzystania drobno- 
ustrojów zimnolubnych i ich enzymów. Nie wymagają one do swojej aktywności wy- 
sokiej temperatury, lecz środowiska, w którym się rozwijają i działają, muszą być 
chłodzone, a w takich warunkach występuje niższe tempo reakcji i zmniejsza się roz- 
puszczalność substratów. 

Główną gałęzią przemysłu wykorzystującą właściwości psychrofili jest przemysł 
spożywczy, i to począwszy od przetwórstwa owoców, tenderyzacji gorszych gatun- 
ków mięsa aż po konserwację produktów. Przykładowo, w tenderyzacji mięsa termo- 

labilne proteazy o optymalnej wartości pH zbliżonej do tej, jaka występuje w tkance 
mięsnej, i wysokiej aktywności w stosunku do kolagenu i elastyny mogłyby zastąpić 
używaną do tego celu roślinną papainę [6]. Niektóre z psychrofilnych proteinaz oraz 

a-amylaz można wykorzystać w piwowarstwie i piekarnictwie, przy czym w ich pro- 

dukcji należałoby zastosować mezofilne rekombinanty, zawierające geny tych enzy- 

mów 1 niewymagające podczas hodowli kłopotliwych i kosztownych systemów 
chłodzenia. 

Enzymy psychrotrofów mogą być wykorzystane w przemyśle mleczarskim. Ich 

stosowanie umożliwia prowadzenie procesów technologicznych w niskich tempera- 
turach, minimalizując tym samym wzrost mezofili i związane z tym zakażenia, a po 

zakończeniu procesu technologicznego są one inaktywowane przez krótką pasteryza- 

cję, co podnosi wałory jakościowe produktu. W serowarstwie i produkcji zsiadłego 
mleka poszukiwana jest psychrofilna podpuszczka, która mogłaby zastąpić drogą 

i trudno dostępną renninę cielęcą lub termostabilne proteazy grzybowe [20, 30]. Psy-
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chrozymy mogą również odegrać znaczną rolę w procesie hydrolizy laktozy obecnej 
w mleku 1 serwatce. Do tej pory była ona przeprowadzana przy użyciu mezofilnej 
B-galaktozydazy z Kluyveromyces w ciągu 4 godzin w temperaturze 30—407C lub 24 
godzin w 5—107?C. Użycie psychrozymów o odpowiednio wysokiej skuteczności kata- 
litycznej w niskich temperaturach skróciłoby czas reakcji i zwiększyłoby wydajność 
laktolizy, zmniejszając jednocześnie ryzyko zakażeń [15]. 

Adaptowane do zimna enzymy znalazły również duże zapotrzebowanie w prze- 
myśle środków piorących. Największe znaczenie mają tutaj zimne lipazy i proteinazy. 
Alkalostabilne proteinazy są stosowane w Japonii w produkcji środków piorących 
w temperaturze wody wodociągowej, co przynosi duże oszczędności energetyczne. 
Obecnie w większości detergentów stosuje się psychrotroficzną lipazę, o obniżonej 
optymalnej temperaturze, która jest wytwarzana w skali przemysłowej przez zrekom- 
binowany mezofilny szczep Aspergillus oryzae i rozprowadzana pod handlową 
nazwą Lipolase. Stanowi ona pierwszy powszechnie używany produkt wytwarzany 
przez genetycznie zmodyfikowany organizm [30]. Lipazy mogą również znaleźć za- 
stosowanie w oczyszczaniu środowiska zanieczyszczonego tłuszczem (np. plamy tra- 
nu na oceanie, wyciekające z uszkodzonego statku-przetwórni). 

Innym kierunkiem wykorzystania enzymów aktywnych w niskich temperaturach 
może być ochrona chłodzonej i mrożonej żywności przed rozwojem mikroflory po- 
stronnej poprzez eliminację metabolitów koniecznych dla jej wzrostu, lizę komórek 
lub rozkład innych enzymów, niekorzystnie wpływających na jakość produktu w cza- 
sie jego przechowywania w niskich temperaturach. W konserwacji gotowych produk- 
tów taką rolę może spełniać adaptowana do zimna oksydaza glukozowa [51]. Należy 
również wspomnieć, że psychrofilne proteazy są wykorzystywane w płynach czysz- 
czących i sterylizujących w niskich temperaturach szkła kontaktowe [17]. 

Wzrasta zainteresowanie zastosowaniem psychrofili w przetwarzaniu odpadów, 
biodegradacji zanieczyszczeń i odnowie zanieczyszczonych gleb w temperaturze 
15°C. Możliwość genetycznej manipulacji w genomie bakterii pozwala na tworzenie 
lub wzmacnianie możliwości przeprowadzania różnorodnych procesów przez drob- 
noustrój, w tym utylizacji toksyn i ksenobiotyków. Większość tych biodegradacji jest 
przeprowadzana przez mezofile. Jednak problem zanieczyszczeń dotyczy również 
zimnych środowisk. W związku z tym obserwuje się nasilenie badań, których celem 
jest zrekombinowanie pożądanych cech mezofili w organizmach psychrotroficznych 
lub odwrotnie [26, 47]. Wspomniano już o nabytej zdolności do degradacji toluenu 
przez psychrofilny szczep Pseudomonas putida. Z kolei psychrotrof Thiobacillus fer- 
rooxidans znalazł zastosowanie w procesie ługowania uranu, a P putida — w roz- 
kładzie fenoli [27]. 

Psychrotroficzna bakteria Pseudomonas syringae wytwarza niszczące rośliny 
białko (ice nucleation protein), którego synteza nasila się w zakresie temperatur od 
—3° do -5°C. Fitopatogen rośnie na pąkach, liściach i kwiatach drzew owocowych. 
Szkodliwy wpływ bakterii „ice*” może być zahamowany jedynie przez wprowadze-
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nie do roślin mutantów „ice ”. Szczepy „ice+” P. syringae znalazły zastosowanie 
w produkcji sztucznego lodu i do przechowywania żywności [20, 30]. 

Psychrozymy są coraz częściej przedmiotem badań biologii molekularnej. Przepro- 
wadzono szereg testów na antarktycznych izolatach i wykryto obecność nowej endonu- 
kleazy restrykcyjnej Unbl, wyizolowanej z niezidentyfikowanego szczepu bakterii psy- 
chrofilnych Antarktydy. Unbl rozpoznaje i rozszczepia sekwencje 5-GGNCC-3, wy- 
twarzając pięcionukleotydowe lepkie końce. Pod tym względem różni się od swojego 
neoschizomeru Sau 961 i wszystkich innych enzymów rozpoznających tę sekwencję. 
UnbI ma stosunkowo niskie optimum temperaturowe 15—207C, a jej aktywność może 
zostać całkowicie zahamowana przez nieorganiczne fosforany [25]. 

Ze względu na zwiększoną elastyczność strukturalną i wysoką aktywność katali- 
tyczną w stanie niskiego uwodnienia psychrozymy służą również do otrzymywania 
w skali przemysłowej cennych estrów wyższych kwasów tłuszczowych, peptydów 
1 oligosacharydow [14]. 

Z bioinżynieryjnego punktu widzenia potencjalne korzyści z zastosowania zim- 
nolubnych drobnoustrojów wynikają z większej rozpuszczalności tlenu i lotnych sub- 
stratów do biotransformacji w środowisku o niższej temperaturze, co wiąże się ze 
zmniejszeniem zużycia energii na mieszanie oraz zwiększeniem wydajności proce- 
sów. Istnieje także możliwość obniżenia strat związanych z lotnością niektórych 
związków organicznych stosowanych w procesach biotransformacji (np. terpenów) 
oraz stabilnością mikroorganizmów termowrażliwych. Wytwarzanie „zimnych” en- 
zymów może być tańsze z uwagi na zwykle mniejsze wymagania pokarmowe ich pro- 
ducentów. Jak dotąd, brak jest doniesień dotyczących tych zagadnień. Niewątpliwie 
lepsze poznanie tych procesów może przynieść wiele korzyści ekonomicznych i na- 
ukowych. Jednak wymaga to dalszych wnikliwych i szeroko zakrojonych badań 
w tym kierunku. 

Podsumowanie 
  

Z przedstawionego przeglądu wynika, że podstawowe zadanie, jakie mają do 

spełnienia drobnoustroje adaptowane do zimna w ekosystemach naturalnych, polega 

na rozkładzie martwej materii organicznej w niskiej temperaturze, gdzie mezofile 

i termofile nie znajdują warunków do życia. Organizmy te mogą też być czynnikiem 

etiologicznym zachorowań roślin i zwierząt. Z kolei w przemyśle spożywczym drob- 

noustroje zimnolubne stanowią poważny problem w wytwarzaniu i przechowalnic- 
twie żywności, chociaż znajdują też duże zastosowanie w procesach technologicz- 

nych. Pytanie, w jaki sposób psychrofile i psychrotrofy funkcjonują w niskich tempe- 

raturach, pozostaje nadal otwarte. Jednakże poznano już wiele mechanizmów adapta- 

cyjnych (na poziomie molekularnym, fizjologicznym i biochemicznym) pozwa- 
lających tym organizmom i ich enzymom tolerować niskie temperatury. W minimal-
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nej temperaturze wzrostu, obok licznych zmian fizjologicznych, organizmy zaadap- 
towane do życia w zimnie cechuje zmniejszony metabolizm i podwyższenie tempa re- 
akcji katabolicznych poprzez wydzielanie dużej ilości enzymów. Enzymy drobno- 
ustrojów zimnolubnych działają w niskich temperaturach i w stanie niskiego uwod- 
nienia, a więc w warunkach, w których enzymy mezofili i termofili przyjmują 
sztywną, nieaktywną strukturę. Produkcja „zimnych” enzymów w dużej skali często 
wymaga ekspresji ich genów w drobnoustrojach mezofilnych, których hodowla jest 
prostsza i dobrze opanowana. Opracowuje się również odpowiednie wektory, umożli- 
wiające ekspresję niektórych mezozymów, np. degradujących związki toksyczne 
i ksenobiotyki, w psychrofilnych gospodarzach. Dokładne poznanie fizjologii i geno- 
mu drobnoustrojów psychrofilnych pozwoli na usprawnienie warunków przeprowa- 
dzania wielu procesów w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym. 
Dlatego istnieje tak duże zainteresowanie psychrofilami i ich enzymami wśród che- 
mików, farmaceutów i biotechnologów. 
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Summary 

The main role that cold-adapted microorganisms can play at low temperature is 
biodegradation of organic matter. Some of these microorganisms are pathogenic for 
plants and animals. Cold-adapted microorganisms cause many problems in the stora- 
ge of food products. They are also attractive biocatalysts for many biotechnological 
purposes, because of high activity at low temperatures and increased thermolability. 
The mechanism of thermal adaptation is insufficiently recognised. The most common 
adaptations of cold-adapted microorganisms are: elevated flexibility of their molecu- 

les, fatty acid composition of membrane lipids, protein conformation and functioning 

of enzymes. Undoubtedly, better knowledge on the physiology and genetics of cold-a- 

dapted microorganisms could be useful for enhancing their metabolic activity in natu- 
ral environments or in the industry.


