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ROZDZIAŁ 5

Podsumowanie i ogólna dyskusja 
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Bioaktywne  steroidy  są  ważnymi  związkami  biologicznymi  i  handlowymi  (przemysł 

farmaceutyczny). Prekursory tych steroidów uzyskiwane są głównie z roślin (fitosteroli). 

Prekursory te przerabiane są chemicznie i biotechnologicznie, aby otrzymać pożądane, 

biologicznie  aktywne  steroidy.  W  biotechnologicznych  etapach  produkcji  steroidów 

wykorzystywane są aktualnie różne mikroorganizmy, głównie szczepy promieniowców z 

rodzajów takich jak  Mycobacterium, Rhodococcus, Arthrobacter, Brevibacterium, które 

posiadają pożądane aktywności enzymatyczne [23]. 

Rhodococci z natury rozkładają niesamowitą ilość związków, także sterole/steroidy, jako 

źródła węgla i energii. Aby uzykać akumulację steroidów ze steroli, za pomocą szczepów 

Rhodococcus,  bakteryjne  reakcje  enzymatyczne  prowadzące  do  całkowitej  degradacji 

steroli muszą być zablokowane np. otwarcie pierścieni steroidowych [301] (Rys. 1). 

Genetycznie zmodyfikowane szczepy Rhodococcus zablokowane na poziomie degradacji 

pierścieni  steroidowych  można  także  używać  do  produkcji  interesujących  enzymów 

modyfikujących  steroidy,  np.  enzymy  monooksygenazy  cytochromu  P450  (P450  lub 

CYP) konwertujące steroidy, dzięki czemu poszerzony może zostać zakres wytwarzanych 

produktów (Rys. 1). 

Cytochromy P450 to  bardzo  ważne  biokatalizatory,  odpowiedzilne  za  przekształcanie 

różnorodnych związków. Co ciekawe, w DNA szczepów Rhodococcus zakodowana jest 

imponująca ilość enzymów P450, co bez wątpienia potwierdza fakt, że te bakterie bardzo 

efektywnie degradują różnorodne związki [189]. 

Wiele eukariotycznych enzymów P450 znanych jest z przekształcania steroidów na kilka 

różnych  sposobów.  Bakteryjne  enzymy  CYP  biorące  udział  w  kataboliźmie  steroli 

jeszcze do niedawna nie były zbadane. 
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Rysunek 1. Schemat potencjalnej biotransformacji steroidów do zhydroksylowanych produktów 

przez  zmodyfikowany,  poprzez  usunięcie  genów  kstD  kstD2  kshA1,  szczep  Rhodococcus 

erythropolis RG9.  Szczep  RG9  heterologicznie  produkuje  enzym  aromatazy  (CYP19)  lub 

P450BM3tm,  dzięki  czemu powstaje  odpowiednio estron lub 16βOHAD. Akumulacja  AD ze 

steroli,  np.  cholesterolu  i  β-sitosterolu,  może  nastąpić  w  wyniku  enzymatycznych  reakcji, 

oznaczonych kreskowanymi strzałkami. Enzymy w prostokątach zostały unieczynnione poprzez 

usunięcie genów kodujących te enzymy w szczepie RG9. Reakcje zablokowane w szczepie RG9 

są przedstawione przez szare, poprzecinane strzałki. X reprezentuje nieznany związek, który jest 

kumulowany przez szczep RG9 produkujący enzym P450BM3tm, najprawdopodobniej poprzez 

aktywność enzymów KSTD3 i KshA2 ("?").

My,  podjęliśmy  się  szczegółowej  charakterystyki  enzymów  indukowanych  przez 

steroidy, koncentrując się na wybranych enzymach P450 z  Rhodococcus jostii  szczepu 

RHA1;  ten  szczep  ma  w  pełni  zsekwencjonowany  genom.  Taka  charakterystyka 
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enzymów spełnia  bardzo  ważną  rolę  w  zapewnieniu  mocnych  podstaw do  inżynierii 

procesów  degradacji  steroidów.  Genom  szczepu  RHA1  R.  jostii (9.7  MB; 

www.rhodococcus.ca; GenBank CP000431) koduje 26 przypuszczalnych enzymów CYP. 

Rhodococcus  erythropolis szczep  PR4  (6.9  MB;  GenBank  AP008957)  koduje  16 

domniemanych enzymów CYP [10]; prawdopodobna liczba enzymów CYP w szczepie 

B4  Rhodococcus  opacus (8.8  MB,  GenBank  AP011115;  NC_012523,  NC_006969, 

NC_006970, NC_012520, NC_012521) jest 27; genom szczepu SK121  R. erythropolis 

(6.8 MB, NZ_ACNO00000000) liczy 14 enzymów CYP, a  genom  Rhodococcus equi 

103S  (5.1  MB;  http://www.sanger.ac.uk/Projects/R_equi/)  6  enzymów  CYP  (na 

podstawie skanowania  tych genomów przy użyciu sekwencji  białka CYP125(A14) ze 

szczepu RHA1 [250],  Rozdział  2).  Chociaż niektóre enzymy CYP różnych szczepów 

Rhodococcus zostały  scharakteryzowane  [337],  to  na  początku  tego  przewodu 

doktorskiego  nic  nie  było  jeszcze  wiadomo  o  rodokokalnych  enzymach  CYP, 

odpowiedzialnych za modyfikowanie lub degradację steroli/steroidów. 

Ta praca doktorska opisuje badania nad enzymami P450 szczepu RHA1 R. jostii, m. in. 

istotną rolę  enzymu CYP125(A14)  w procesach katabolicznych steroli  (Rozdział  2)  i 

przypuszczalną rolę enzymu CYP257A1 w metaboliźmie steroli (Rozdział 3). Enzymy 

CYP125(A14)  i  CYP257A1  zostały  wybrane  do  badań w  wyniku transkrypcyjnego 

profilowania  komórek szczepu RHA1,  hodowanych na  cholesterolu [309]  (Tabela 1). 

Transkrypcja  genów CYP125(A14)  i  CYP257A1 była  najwyższa  spośród  wszystkich 

genów  CYP szczepu  RHA1,  którego  komórki  zaindukowane  były  cholesterolem  (w 

odniesieniu  do  pirogronianu)  [309].  Następnie,  ważna  rola  enzymu  CYP125(A14)  w 

kataboliźmie cholesterolu  została  potwierdzona  doświadczalnie,  tj.  inicjowanie 

degradacji  bocznego  łańcucha  sterolu  w  R.  jostii (Rozdział  2).  Natomiast  enzym 
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CYP257A1 został opisany w niniejszej pracy jako przedstawiciel niescharakteryzowanej 

dotąd rodziny enzymów P450. Udział CYP257A1 w metaboliźmie  steroli  wydaje  się 

prawdopodobną natywną rolą tego enzymu, ale rozstrzygający dowód o tym świadczący 

nie został uzyskany (Rozdział 3). 

Tabela  1. Przegląd  26  enzymów  CYP  oraz  ich  przypuszczalnych  enzymów  partnerskich, 

będącymi dawcami redox, szczepu RHA1  R. jostii, określonych na podstawie analizy genomu 

(www.rhodococcus.ca).  Nazwy  enzymów  CYP  zostały  podane  wg  Nelsona  [211],  a 

odpowiadające  im  nazwy  w  nawiasach  pochodzą  od  nazw  genów  tychże  enzymów 

(www.rhodococcus.ca). Przedstawiony tutaj enzym CYP125(A14) jest wg Rosłoniec et al. [250], 

Rozdział  2.  Zwiększona  ekspresja  genów CYP,  w komórkach  szczepu  RHA1,  rosnących  na 

cholesterolu  względem  pirogronianu  została  przedstawiona  jako  “Nadregulacja  przez 

cholesterol”;  "na"  i  "ni"  oznaczają  kolejno  niedostępne  i  niezidentyfikowane.  Pogrubienie 

dotyczy tych CYP, których geny są ponad dwokrotnie nadregulowane przez cholesterol [309]. 

Cztery enzymy z rodziny CYP125 przedstawione są za pomocą cieniowania.

W niniejszej pracy opisano również heterologiczną ekspresję P450BM3tm, enzymu P450 

modyfikującego  steroidy  [312],  w  szczepie  R.  erythropolis RG9.  Szczep  RG9  jest 

całkowicie zablokowany w degradacji pierścieni steroidów, w wyniku usunięcia genów 
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kstD1  kstD2  kshA1 [306]  (Rys.  1;  Rozdział  4).  P450BM3tm  to  inżynieryjnie 

zmodyfikowany  cytochrom P450BM3 (CYP102A1)  z  Bacillus  megaterium, z  trzema 

punktowymi mutacjami [174].  W Rozdziale 4 pokazujemy, że P450BM3tm katalizuje 

16β-hydroksylację steroidu, 4-androsten-3,17-dionu.

Heterologiczna ekspresja eukariotycznych enzymów P450 modyfikujących steroidy 

jest wyzwaniem

Początkowo, nasze badania zmierzały do ekspresji funkcjonalnego ludzkiego cytochromu 

P450  aromatazy  (aromataza,  CYP19,  P450aro)  [97]  w  szczepach  Rhodococcus 

całkowicie  zablokowanych  w  degradacji  pierścieni  steroidowych  (Rys.  1).  CYP19 

konwertuje androgeny do estrogenów, w obecności elektronów dostarczanych na hem 

enzymu CYP, z NADPH, za pośrednictwem reduktazy NADPH-cytochromu P450 (CPR). 

Interakcja pomiędzy aromatazą i CPR ma zasadnicze znaczenie dla katalizy, ale wciąż nie  

jest całkowicie poznana [102]. Interakcja ludzkiej aromatazy z alternatywnymi dawcami 

redoks,  tj.  bydlęcą  adrenodoksyną  i  reduktazą  adrenodoksyny,  nie  doprowadziła  do 

powstania  żadnego  produktu  [231].  Rhodococci  ekspresjonują  geny  wielu  różnych 

enzymów P450 i posiadają dawców redoks, wspomagających działalność tych enzymów 

P450  (zobacz  przegląd  w/w  enzymów  dla  szczepu  RHA1  R.  jostii  w  Tabeli  1). 

Funkcjonalne  działalnie  aromatazy  wytworzonej  przez  rhodococci,  może  być  także 

wpomagane przez endogenny system redoks. Wykorzystanie rhodococcalnego systemu 

redoks do funkcjonowania z ludzkim CYP19, w komórkach Rhodococcus, byłoby bardzo 

wygodne,  ale  raczej  trudne  do  osiągnięcia.  Alternatywnie,  rozważaliśmy  użycie 

reduktazy  aromatazy  (CPR),  a  także  użycie  domeny  reduktazy  enzymu  P450BM3,

z B.  megaterium, podobnej  do  eukariotycznych  enzymów  CPR  lecz  w  formie 
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niezwiązanej  z  błonami  (patrz  również  Rozdział  1,  Flawocytochrom  P450BM3 

[CYP102A1]).  Ustalono,  że  komórki  szczepu  ekspresyjnego  R.  erythropolis, 

zablokowane  w  degradacji  pierścieni  steroidowych,  nie  rozkładają  estronu,  produktu 

przemiany 4-androsten-3,17-dionu (AD) przez aromatazę. W związku z tym, pomyślna 

ekspresja  CYP19  w  rhodococcalnym  szczepie  akumulującym  AD  z  fitosteroli 

umożliwiłaby  przekształcenie  AD  od  estronu  (Rys.  1).  Szczepy  R.  erythropolis 

akumulujące AD z fitosteroli nie zostały jeszcze skonstruowane. Różne strategie zostały 

zastosowane, by wyekspresjonować ludzki gen aromatazy w komórkach Rhodococcus; tj. 

ekspresja (1) całkowitego cDNA ludzkiej aromatazy, (2) zmodyfikowanej aromatazy, bez 

regionu N-końcowego odpowiadającego zakotwiczeniu w membranie (zgodnie z Zhang 

et  al.  [335]),  (3)  zmodyfikowanej  aromatazy,  bez  regionu  N-końcowego,  tak,  by 

otrzymać stabilny  enzym,  jak  pokazano  dla  E.  coli [127]  i  (4)  genu  aromatazy  ze 

zoptymalizowanymi  kodonami  z  oraz  bez  modyfikacji  w  N-końcowym  regionie. 

Indukowany  wektor  ekspresyjny  (pRESX,  [304])  oraz  metoda  wymiany  genu  [305] 

zostały przetestowane pod kątem ich efektywności do heterologicznej ekspresji genów 

aromatazy  w  szczepach  Rhodoccocus.  Wykorzystanie  β-laktamazy  jako  genu 

reporterowego wykazało, że system ekspresyjny pRESX jest bardziej efektywną metodą 

heterologicznej ekspresji genów w Rhodococcus (dane niepokazane w niniejszej pracy). 

Ekspresja aromatazy w  Rhodococcus nie powiodła się jednakże (nie wykryto mRNA, 

zgodnie z wynikami analizy RT-PCR i hybrydyzacji Northern blot), prawdopodobnie z 

powodu  zbyt  słabego  systemu  ekspresyjnego.  Przy  pomocy  Dr.  Barbary  van  Vugt-

Lussenburg,  Wolny  Uniwersytet,  Amsterdam,  przetestowaliśmy  następnie  ekspresję 

eukariotycznego enzymu P4501A2 (CYP1A2), który katalizuje utlenianie estronu i 17β-

estradiolu oraz utlenianie różnych egzogenicznych związków, takich jak leki [66, 163]. 
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Najpierw, P4501A2 został pomyślnie wyprodukowany przez E. coli, w formie aktywnej, 

wraz  z  odpowiadającą temu enzymowi P450 reduktazą (jak  wykazano,  odpowiednio, 

metodą spektralną i poprzez oznaczanie redukcji cytochromu c), z ekspresjnego plazmidu 

bicistronowego (otrzymanego dzięki uprzejmości Prof. Petera Guengerich, Uniwersytet 

Vanderbilt  Szkoła  Medycyny,  Stany  Zjednoczone).  Ten  plazmid  stanowi  skuteczny 

system do uzyskania aktywnych i funkcjonalnych białek P450 [82, 227]. Za pomocą tego 

modelowego  systemu  określiliśmy  zasadnicze  wymogi  ekspresji  P450,  dążąc  do 

zastosowania tej wiedzy w naszej pracy z rhodococci. Następnie, wymieniliśmy również 

gen CYP1A2 na ludzki  CYP19 w tym bicistronowym plazmidzie ekspresyjnym, licząc, 

że uda nam się wyprodukować aktywny enzym aromatazy, w podobny sposób, jak to 

zrobiliśmy dla CYP1A2. Niestety, nie zaobserwowaliśmy produkcji aktywnej aromatazy 

przez  E.  coli.  Bez  wątpienia,  każdy  enzym  P450  musi  być  indywidualnie 

zoptymalizowany  pod  kątem nadekspresji  [334].  Próby uzyskania  ekspresji  aktywnej 

formy aromatazy lub CYP1A2 w zmutowanym szczepie R. erythropolis niestety również 

nie  powiodły  się,  mimo  wielu  starań,  w  tym  zastosowanie  pTip-QC1,  silniejszego 

plazmidu ekspresyjnego aniżeli pRESX [205].

Ze względu na negatywne wyniki otrzymane z doświadczeń nad ekspresją tych ludzkich 

białek P450 w R. erythropolis, szczegóły tych ekspermentów nie  zostały opisane w tej 

publikacji  doktorskiej.  Następnie,  zdecydowaliśmy  się  na  zmianę  kierunku  naszych 

badań.  Nowym  celem  była produkcja  bakteryjnch  enzymów P450  w  wybranych, 

zmodyfikowanych szczepach Rhodococcus.

Heterologiczna  ekspresja  bakteryjnego  cytochromu  P450BM3tm  w  Rhodococcus 

Rozdział  4  opisuje  określenie  stereo-  i  regio-selektywności  enzymu  P450BM3tm 

170



odnośnie  AD,  jak  również  heterologiczną ekspresję tego  enzymu  w  zmutowanym 

szczepie  RG9  R.  erythropolis,  zablokowanym  w  degradacji  AD  (Rys.  1).  Enzym 

P450BM3tm (obecny w ekstrakcie z E. coli wolnym od komórek) przekształca AD w 4-

androsten-3,17-dion-16β-ol  (16β-hydroksy  AD).  Biotransformacja  AD  również przez 

kultury  R.  erythropolis  szczepu  RG9BM3tm  była  bardzo  wydajna;  w  wyraźnym 

kontraście  z  kulturami  szczepu  RG9  ekspresjonującymi  pusty  wektor.  Zaskakująco, 

powstawanie 16β-hydroksy-AD nie zostało wykryte podczas przemiany AD przez szczep 

RG9BM3tm,  natomiast  wystąpiła  tymczasowa  akumulacja  nieznanego  steroidu.  Brak 

formowania 16β-hydroksy-AD przez  szczep RG9BM3tm może odzwierciedlać  szybki 

metabolizm tego  steroidu  przez  kataboliczne  enzymy,  które  są  nadal  obecne  w  tych 

bakteriach,  np.  3-ketosteroid  Δ1-dehydrogenazaę KSTD3  [141]  i  3-ketosteroid  9α-

hydroxylazę KshA2 [304] (Rys. 1). Najwyraźniej, 16β-hydroksy-AD, w przeciwieństwie 

do AD, indukuje dodatkowe enzymy kataboliczne w szczepie RG9. Dalsza inżynieria 

szczepu  RG9  na  poziomie  molekularnym,  szczególnie  mająca  na  celu  dezaktywację 

aktywności KSTD3  i  KshA2,  najprawdopodobniej  będzie  skutkować  zmutowanym 

szczepem akumulującym 16β-hydroksy AD z AD.

Rhodococcus oraz Escherichia coli jako szczepy służące do ekspresji CYP 

E.  coli jest  dobrze  przebadaną bakterią i  ogólnie  bardzo  dobrze  ugruntowanym 

gospodarzem ekspresyjnym białek [332], w tym enzymów P450 [78, 325, 334]. Szczepy 

E.  coli  nie  posiadają genów  P450,  dzięki  czemu  są  one  bardzo  przydatnymi 

gospodarzami  do  heterologicznej  produkcji  i  szybkiej  analizy  białek  CYP w  całych 

komórkach oraz do przeprowadzania niektórych badań aktywności enzymów CYP (np. 

Arisawa et al.[10]).
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Kiedy szczepy E. coli nie posiadają natywnych enzymów P450s i tym samym zapewniają 

tzw.  czyste  tło,  szczepy  Rhodococcus są  naturalnymi  producentami  różnorodnych 

enzymów P450. To dlatego rhodococci nie wymagają dodatku suplementów do medium, 

takich  jak  drogi  prekursor  hemu,  kwas  δ-aminolewulinowy,  do  produkcji  aktywnych 

enzymów P450. Szczepy E. coli zwykle wymagają zastosowania dodatków do medium. 

Niemniej jednak, inżynieria E. coli umożliwiła skonstruowanie szczepów heterologicznie 

produkujących aktywne enzymy P450 bez dodatku kwasu δ-aminolewulinowego [90]. 

Nasze  badania  pokazują,  że  szczepy  Rhodococcus,  takie  jak  R.  erythropolis,  są 

wygodnymi gospodarzami do produkcji (heterologicznej) aktywnych cytochromów P450, 

a  mianowicie  enzymów  R. jostii szczepu  RHA1,  takich  jak  CYP125(A14)  [250] 

(Rozdział 2, ekspresja na poziomie 5 μM, bez suplementacji medium), CYP257A1 (0,5 i 

5 μM,  bez  oraz  z  suplementacją  medium,  odpowiednio,  Rozdział  3)  oraz  enzymu 

P450BM3tm,  pochodzącego  z  B.  megaterium, (0,2  μM,  bez  suplementacji  medium, 

Rozdział 4). W przypadku produkcji CYP257A1, ale nie P450BM3tm (Rozdział 4), przez 

R. erythropolis, efektywność produkcji enzymu CYP była co najmniej 10 krotnie wyższa, 

jeśli medium wzbogacono kwasem δ-aminolewulinowym, tiaminą, chlorkiem żelaza (III) 

i  tzw.  elementami  śladowymi.  Ponadto,  efektywność produkcji  enzymów P450 przez 

rhodococci jest generalnie niższa w porównaniu z efektywnością produkcji przez E. coli, 

co  wyznacza  ambitny cel  odnośnie  udoskonalania  systemów ekspresyjnych szczepów 

Rhodococcus. Szczepy Rhodococcus naturalnie metabolizują bardzo różnorodne związki 

hydrofobowe,  włączając  sterole/steroidy  i  posiadają  aktywne  systemy komórkowe do 

absorpcji  tych  związków  [194]. Szczepy  E.  coli,  które  eksportują heterologicznie 

wyprodukowane białka P450 do przestrzeni peryplazmatycznej, zostały skonstruowane. 

Takie szczepy umożliwiają biotransformację hydrofobowych substratów w wygodnym 
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systemie,  tj  w  całych  komórkach  [126].  Połączenie  tych  dwóch  właściwości,  czyli 

endogennej produkcji  kwasu  δ-aminolewulinowego  i  transportu  hydrofobowych 

związków,  byłoby  bardzo  pożądane  i  jest  naturalnie  występujące  w  rhodococci,  a 

potrzebuje być osiągnięte w E coli. 

Szczepy  E. coli  zazwyczaj szybko rosną i zwykle nie mają niepożądanych aktywności 

katabolicznych  odnośnie  substratów  i  produktów  sterolowych/steroidowych.  E.  coli 

brakuje  bowiem  wszystkich  enzymów  katalizujących  przemiany  steroli/steroidów.  W 

związku  z  tym  skonstruowanie  szczepów  E.  coli konwertujących  sterole  do 

bioaktywnych  steroidów  pozostaje  wielkim  wyzwaniem.  Wykorzystanie 

zmodyfikowanych szczepów Rhodococcus do produkcji interesujących steroidów wydaje 

się znacznie bardziej  możliwe.  Te ostatnie  podejście  jest  jednak również wyzwaniem, 

ponieważ  enzymy  modyfikujące  steroidy  z  interesujących  szczepów  Rhodococcus i 

systemy regulatorowe tych enzmów na poziomie ekspresji genów muszą być starannie 

przeanalizowane i zoptymalizowane tam, gdzie potrzeba. Dalsze badania nad szczepami 

Rhodococcus coraz  bardziej  służą do  wyjaśnienia  ich  złożonego repertuaru  enzymów 

modyfikujacych  steroidy  i  systemów  regulacyjnych  zaangażowanych  w  szlakach 

katabolicznych  steroidów  [142,  194,  233,  250,  309].  Wybór  optymalnego  szczepu 

bakteryjnego  do  ekspresji  CYP zależy  od  wielu  czynników,  włączając  ostateczne 

zastosowanie enzymów CYP, całkowite koszty procesu, łatwość użycia i wymaganą ilość 

enzymów/produktów.

CYP125(A14) to 26-hydroksylaza steroidów

Rozdział  2  zawiera  charakterystykę CYP125(A14)  ze  szczepu  RHA1  R.  jostii  

(CYP125RHA1),  bakteryjnego  enzymu  odpowiedzialnego  za  inicjowanie  degradacji 
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łańcucha bocznego sterolu. Szczep RHA1Δcyp125, z usuniętym genem CYP125RHA1, nie 

rósł na ani nie mógł konwertować 3-hydroksy-steroli z relatywnie długim alifatycznym 

łańcuchem bocznym np. cholesterolu. Szczep RHA1Δcyp125 wciąż mógł rosnąć na 5α-

cholestane-3β-olu i 3-okso-steroidach, np. na 4-cholesten-3-onie, podobnie do szczepu 

RHA1.  Co ciekawe,  oczyszczone białko CYP125RHA1 wiąże nie  tylko  cholesterol,  ale 

również 5α-cholestan-3β-ol i 4-cholesten-3-on, w sposób typowy dla substratów P450. 

Zmodyfikowany  szczep  RG32,  R.  rhodochrous  DSM43269  ze  zmutowanym  genem 

cyp125 (RG32Ωcyp125), również został całkowicie zablokowany w degradacji łańcucha 

bocznego cholesterolu, ale nie-w kataboliźmie kwasu 5-cholestene-26-oik 3β-olowego. 

Kwas  5-cholestene-26-oik  3β-ol  jest  najwyraźniej  produktem  pośrednim  podczas 

degradacji łańcucha bocznego cholesterolu. Dlatego też zaproponowano, że CYP125RG32 

katalizuje reakcję 26-hydroksylacji steroidów. Podczas gdy szczep RHA1Δcyp125 został 

całkowicie  zablokowany  w  degradacji  cholesterolu,  szczep  RG32Ωcyp125 był  nadal 

zdolny  do  przekształcenia  cholesterolu  w  jego  3-keto-Δ4  i  3-keto-Δ1,4  pochodne, 

wskazując, że w tym szczepie oksydacja pierścienia nie była całkowicie zablokowana. 

Szlaki  degradacji  sterolu  R.  jostii  RHA1  i  R.  rhodochrous RG32  różnią  się.  Dane 

pokazują,  że  enzym  CYP125RHA1 jest  koniczny  w  pierwszym  etapie  degradacji 

cholesterolu  w  R.  jostii RHA1,  wskazując,  że  degradacja  cholesterolu  jest 

zapoczątkowana przez atak CYP125RHA1 na łańcuch boczny steroli. Z kolei CYP125RG32 

nie wydaje się inicjować degradacji cholesterolu w R. rhodochrous RG32; inne enzymy 

najwyraźniej spełniają tę funkcję. Zgodnie z powyższym nie zaobserwowano aktywności 

enzymu  konwerującego  cholesterol,  3β-hydroksysteroid  dehydrogenazy  (3βHSD),  w 

szczepie RHA1, ale aktywność 3βHSD została wykryta w szczepie RG32. Geny szczepu 

RHA1  kodujące  przypuszczalne  oksydazy  cholesterolu  nie  są  nadregulowane  na 
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cholesterolu  [309].  Oksydaza  cholesterolu  i  3βHSD  są  najprawdopodobniej 

odpowiedzialne za inicjację degradacji cholesterolu w szczepie RG32 (patrz również Rys. 

2 w Rozdziale 1). 

Nasza sugestia  (Rozdział  2),  że  CYP125RHA1,  CYP125RG32 i  ortologiczny CYP125A z 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv (CYP125H37Rv) spełniają podobną rolę w degradacji 

łańcucha bocznego sterolu została w międzyczasie potwierdzona przez Capyk et al. [27]. 

Wykazali oni, że CYP125H37Rv początkowo konwertuje cholesterol w pozycji C26, C27 

lub obydwu. Niedawno, hydroksylacja cholesterolu w pozycji C27 została wykazana dla 

CYP125H37Rv [188], opierając się na wynikach badań struktury krystalicznej tego białka 

zadokowanego  z  cholesterolem.  CYP125RHA1 i  CYP125H37Rv są  najprawdopodobniej 

ortologami na podstawie podobieństwa ich sekwencji aminokwasów (identyczna w 62%) 

[309].  W  związku  z  tym  CYP125RHA1 może  również  katalizować 27-hydroksylację 

sterolu. Aby potwierdzić dokładne aktywność CYP125RHA1, systemy redoks E. coli [188] 

lub enzym KshB szczepu RHA1 mogą być użyte, analogicznie do eksperymentów Capyk 

et al. [27]. 

Enzymy CYP125A wydają się być powszechne w obrębie rodziny actino-bakteria [188] i 

w związku z tym białka te są interesujące do badań ewolucyjnych (patrz Lamb  et al.  

[155]).  Sekwencja  białek  CYP125A  wszystkich  szczepów  Rhodococcus,  których 

sekwencja kompletnego genomu jest poznana (patrz powyżej), jest identyczna w 97%, 

sugerując,  że ten enzym cytochromu P450 spełnia ważną rolę. Wykazano, że CYP125A 

M.  tuberculosis H37Rv  ma  udział w  zjadliwości  tego  szczepu,  wraz  z  pięcioma 

sąsiadującymi genami, razem tworzącymi igr operon. Geny igr mają duże znaczenie w 

wewnątrzkomórkowym  wzroście zarówno  w  makrofagach,  jak  i  w  myszach  [29]. 

CYP125H37Rv jest odporny na reaktywny tlenek azotu, tym samym wskazując, że to białko 
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pozostaje aktywne w środowisku podobnym do makrofagowego [223]. Podsumowując, 

konserwatyne  białko  CYP125A funkcjonuje  w  metaboliźmie  steroli  i  jest  ważne  dla 

zakażenia  i  zjadliwości  M. tuberculosis.  Określenie  roli  CYP125A w  R.  equi,  innym 

actino-bakterialnym patogenie, może przyczynić się do naszego zrozumienia zjadliwości 

tej bakterii.

CYP257A1 i jego pszypuszczalna rola w degradacji β-sitosterolu 

CYP257A1  R.  jostii RHA1  katalizuje  N-demetylację dekstrometorfanu  (DXM), 

najwyraźniej przy udziale systemów dawców redoks z E. coli (Rozdział 3). Fizjologiczna 

rola  CYP257A1  w  R.  jostii RHA1  pozostaje  niezidentyfikowana.  Będąc  wysoce 

nadregulawanym  genem  w  komórkach  rosnących  na  cholesterolu  (Tabela  1), 

przewidywano,  że CYP257A1 koduje  kataboliczny  enzym  szlaku  metabolicznego 

cholesterolu. Nie wykryto jednak aktywności CYP257A1 wobec cholesterolu lub wobec 

steroidów  ze  szlaku  degradacji  cholesterolu.  Badania  opisane  w  tej  pracy  ujawniły 

złożony  charakter  interakcji  białka  CYP257A1  wobec  cholesterolu,  lanosterolu,  β-

sitosterolu  i  DXM.  β-Sitosterol  wywoływał spektralną odpowiedź białka  CYP257A1 

charakterystyczną dla  substratu.  Badania aktywności  CYP257A1 oraz  charakterystyka 

zmodyfikowanego  szczepu  RHA1  R.  jostii,  ze  zmutowanym  genem  CYP257A1,  nie 

dostarczyły  jednakże  dalszych  dowodów  na  to,  że  β-sitosterol  jest  substratem 

CYP257A1,  ani  że  CYP257A1  bierze  udział w  degradacji  β-sitosterolu.  Bardziej 

dogłębna analiza jest niezbędna do zrozumienia interakcji β-sitosterolu z CYP257A1, np. 

inkubacja  enzymu  z  radioaktywnie  wyznakowanym  β-sitosterolem  i  analiza 

przypuszczalnych produktów  metodą,  która  sprzężona  jest  ze  spektrometrią masową 

ewentualnie  mogłyby  ujawnić,  czy  CYP257A1  w  istocie  konwertuje  ten  sterol. 
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Postulujemy, że CYP257A1 ma przypuszczalną fizjologiczną rolę w degradacji sterolu i 

możliwie  funkcje  w  jeszcze  niezidentyfikowanym  demetylacyjnym  etapie,  biorącym 

udział w kataboliźmie rozgałęzienia C24 β-sitosterolu. 

Analiza  sekwencji  CYP257A1  sugerowała,  że  ten  enzym  może  mieć  szeroką 

specyficzność,  również  odzwierciedloną poprzez  swoją  aktywność wobec  DXM, 

nienaturalnego substratu. Co ciekawe, enzym CYP257A1 szczepu RHA1 R. jostii wydaje 

się  unikatowy  i  nie  ma  ortologicznych  odpowiedników  w  żadnym  całkowicie 

zsekwencjonowanym szczepie Rhodococcus lub w innych actino-bakteriach. CYP257A1 

reprezentuje niescharakteryzowaną rodzinę enzymów cytochromu P450 (Rozdział 3).

Inne przypuszczalne enzymy CYP R. jostii RHA1 modyfikujące steroidy

Wiedza na temat enzymów modyfikujących steroidy, włączając enzymy CYP, pozwala na 

lepsze  zrozumienie  rhodococcalnego  metabolizmu  steroidów  i  umożliwia  inżynierię 

szczepów  Rhodococcus w celu ich zastosowania  do procesów modyfikacji  steroidów. 

Genom  szczepu  RHA1  R.  jostii koduje  26  enzymów  CYP  (Tabela  1 

(www.rhodococcus.ca).  CYP125(A14) biorący udział w degradacji  łańcucha bocznego 

steroli, wraz z 20 innymi CYP, jest zakodowany na chromosomie szczepu RHA1  (7.8 

Mb,  [189]),  podczas  gdy  dodatkowych  pięć CYP jest  zakodowanych  na  plazmidach 

(Tabela 1). Wśród tych pięciu, trzy CYP znajdują się na plazmidzie pRHL3 (0.33 Mb), 

włączając CYP257A1. Dwa CYP znajdują się na plazmidzie pRHL1 (1.1 Mb), (Tabela 1). 

Żaden gen CYP nie znajduje się na plazmidzie pRHL2 (0.44 Mb). Cztery spośród tych 26 

CYP były nadregulowane, ponad 2 krotnie, w komórkach szczepu RHA1 rosnących na 

cholesterolu  [309],  tj.  CYP257A1, CYP125(A14), CYP116C2 i  CYP102B3 (Tabela  1), 

które  mogą  funkcjonować  w  kataboliźmie  sterolu/steroidów,  jak  omówiono  poniżej. 
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Ponadto,  R.  jostii RHA1  zawiera  inne  geny  CYP kodujące  białka,  które  wykazują 

podobieństwa  do  scharakteryzowanych  CYP  z  innych  bakterii,  aktywnych  wobec 

steroidów.

Charakterystykę białek CYP zakodowanych przez CYP125(A14) i  CYP257A1, najwyżej 

nadregulowanych  genów CYP szczepu  RHA1  rosnącego  na  cholesterolu,  opisano  w 

Rozdziałach  2  i  3,  odpowiednio,  w  niniejszej  pracy.  CYP125(A14)  jest  jedynym 

członkiem  rodziny  CYP125  w  RHA1,  którego  gen  jest  wyraźnie  indukowany  przez 

cholesterol (Tabela 1). Fizjologiczna rola trzech pozostałych członków rodziny CYP125 

pozostaje niezidentyfikowana. Uderzająco, gen CYP125B1 znajduje się w bardzo blisko 

genów CYP123A5 i  CYP51B1, na genomie RHA1 (Tabela 1), wskazując ich możliwe 

funkcjonowanie w tym samym, ale jeszcze niezidentyfikowanym szlaku. Jeden członek 

rodziny enzymów CYP123, pochodzący od  R. erythropolis PR4, wykazuje aktywność 

wobec testosteronu  [3]  (patrz  również Rys.  5  w  Rozdziale  1).  Sekwencja  białka 

CYP51B1,  szczepu  RHA1,  (CYP51B1RHA1)  jest  identyczna  w  74% do  CYP51  z  M. 

tuberculosis H37Rv, który jest aktywny wobec lanosterolu, 24,25-dihydrolanosterolu, 24-

metylenedihydrolanosterolu,  obtusifoliolu  i  4β-desmetyllanosterolu  (norlanosterolu) 

[167]. W związku z tym, CYP51B1RHA1 może być również aktywny wobec steroli, tym 

bardziej,  że  wszystkie  scharakteryzowane  enzymy  CYP51  wydają się być ściśle 

konserwatywne w ich funkcji, czyli 14α-demetylacji Δ8-steroli. Eukariotyczne enzymy 

CYP51  przeprowadzają transformacje  steroli,  zazwyczaj  funkcjonując  w  szlaku 

bisyntezy  sterolu.  W  bakteriach  jednak,  fizjologiczna  rola  CYP51  w  dużej  mierze 

pozostała niejasna [167]. Z wyjątkiem  M. Smegmatis [157],  żaden szczep należący do 

promieniowców  nie  wykazał  zdolności  do  syntezy  steroli.  Rola  CYP51  w 

promieniowcach i  w innych bakteriach,  które  nie  syntetyzują steroli,  wydaje  się  być 
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różna od roli eukariotycznych CYP51. Niektóre ssacze, pasożytnicze i roślinne CYP51 

spełniają rolę  nie  tylko  w  biosyntezie  steroli,  ale  także  pełnią rolę  regulacyjną w 

biosyntezie cholesterolu i prawdopodobnie również w mejozie oocytów, apoptozie oraz 

spermatogenezie  [48,  72,  167,  336]  lub  uczestniczą w  syntezie  związków 

antybakteryjnych:  rośliny  rodzaju  Avena syntetyzują avenaciny,  które  są  triterpenami 

glikozydów  (saponiny)  [242].  Funkcja  CYP51  w  szczepach  Rhodococcus pozostaje 

niezbadana. Podsumowując, CYP125B1, CYP123A5 i CYP51B1 szczepu RHA1 mogą 

wszystkie uczestniczyć potencjalnie w modyfikacji steroidów.

Gen CYP116C2 jest trzecim najbardziej nadregulowanym genem CYP szczepu RHA1 na 

cholesterolu  (6.8  krotnie;  Tabela  1).  CYP116C1 jest  izoformą  enzymu CYP116C2  o 

nieznanej funkcji, zakodowaną na innym plazmidzie, ktorej gen nie jest nadregulowany 

przez  cholesterol  (Tabela  1).  CYP116C2  nie  jest  jeszcze  scharakteryzowany.  Byłoby 

interesujące zbadanie, czy CYP116C2 modyfikuje steroidy. Z uwagi na nadregulację tego 

białka  na  cholesterolu  może  być  ono  aktywne  wobec  steroli,  mimo,  że  żaden  ze 

zcharakteryzowanych dotąd członków rodziny enzymów CYP116, nie był opisany jako 

enzym przekształcający związki sterolowe/steroidowe (np. Liu et al. [172], Munro et al.  

[198]). 

CYP102B3 był  także  nadregulowany  w  komórkach  szczepu  RHA1  rosnących  na 

cholesterolu  (2.3  krotnie,  Tabela  1).  Bakteryjne  cytochromy P450 rodziny CYP102 i 

podrodziny  A są generalnie  interesujące,  szczególnie  w  świetle  dostępnej  wiedzy  na 

temat  samowystarczalnego  CYP102A1  (P450BM3),  z  B.  megaterium szczepu  ATCC 

14581  [196].  Żaden  CYP  ze  szczepu  RHA1  nie  został  zidentyfikowany  jako 

samowystarczalny.  Chociaż  kilka  enzymów  CYP102  z  podrodziny  A,  z  różnych 

szczepów Bacillus zostało scharakteryzowanych, jak podsumowali Furuya et al. [69], to 
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tylko  jeden  enzym  CYP102  (CYP102A1  z  B.  megaterium)  katalizuje  przemianę 

steroidów,  tj.  hydroksylację testosteronu  w  pozycji  7β  [3]  (patrz  również Rys.  5  w 

Rozdziale  1).  Z  drugiej  strony aktywność CYP102A1 wobec testosteronu nie  została 

wykazana przez van Vugt-Lussenburg et al. [311]. Tylko jeden członek z podrodziny B 

rodziny CYP102 został dotąd zbadany, tj. CYP102B1 z Streptomyces coelicolor szczepu 

A3(2) metabolizujący kwas arachidonowy [159]. CYP102B3 szczepu RHA1 pozostaje 

niecharakteryzowany. 

Agematu  et  al.  [3]  wykazali,  że  CYP,  zakodowany  przez  gen  nfa33880,  ze  szczepu 

Nocardia farcinica IFM10152 (CYPnfa33880) utleniania testosteron w pozycjach 12β i 17 

(patrz również  Rys. 5 w Rozdziale 1). CYP256A1 szczepu RHA1, zakodowany przez 

ro08984,  jest  identyczny z CYPnfa33880 w 75%, dobitnie  sugerując,  że  CYP256A1 jest 

również enzymem modyfikującym steroidy. 

Enzymy CYP105 z różnych promieniowców utleniają testosteron w pozycjach 2α, 2β, 

15β  i  17  [3]  (patrz  również  Rys.  5  w  Rozdziale  1).  CYP105Y1  szczepu  RHA1 

(CYP105Y1RHA1)  może w związku z tym również  modyfikować testosteron.  Ponadto, 

struktura  krystaliczna  kilku enzymów CYP105,  z  promieniowców, jest  poznana [117, 

282, 326, 327, 331]. Biorąc pod uwagę rosnącą wiedzę na temat roli członków rodziny 

enzymów CYP105, funkcja CYP105Y1RHA1 może być wkrótce scharakteryzowana.

Perspektywy na przyszłość

Szczepy Rhodococcus są katabolicznymi fabryczkami [189]. Poznawanie ich enzymów, 

włączając  liczne  CYP,  zapewnia  fascynujący  obszar  badawczy  oraz  potencjalnie 

możliwość różnych  interesujących  zastosowań.  Szczepy  Rhodococcus skutecznie 

degradują roślinne  i  zwierzęce  sterole/steroidy.  Podczas  wcześniejszych  badań 
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skonstruowane  zostały  zmutowane  szczepy  zablokowane  w  degradacji  pierścieni 

steroidowych.  Takie  szczepy  mogą również  służyć  jako  znakomici  gospodarze  do 

heterologicznej  ekspresji  wybranych  enzymów  modyfikujących  steroidy  (np.  białek 

CYP), dzięki czemu produkowałyby interesujące bioaktywne steroidy (Rys. 1). 

Podczas  przeprowadzania  badań doktoranckich,  opisanych  w  tej  pracy, 

zaobserwowaliśmy degradację steroli przez zmutowany szczep RG32Ωcyp125 (Rozdział 

2) i szybki metabolizm 16β-hydroksy-AD przez zmutowany szczep RG9 (Rozdział 4), 

prawdopodobnie  ze  względu  na  (nieznany)  mechanizm  regulacyjny  wynikający  z 

indukcji  enzymów  katabolicznych  przez  związki  steroidowe.  Szczegółowa  wiedza  o 

genach kodujących enzymy degradujące steroidy i o regulacji ekspresji tych genów jest 

istotna  dla  przyszłych  badaniań,  dzieki  którym  będzie  można  zaprojektować i 

skonstrować szczepy Rhodococcus z tak wyinżynierowanymi szlakami metabolicznymi, 

by  efektywnie  kumulować pożądane  związki  steroidowe.  Charakterystyka  wszystkich 

enzymów aktwnych na sterolach/steroidach w szczepach Rhodococcus mogłaby ułatwić 

zrozumienie  katabolicznych  szlaków  w  tych  bakteriach,  oraz  umożliwić  badania 

porównawcze  ze  ściśle  powiązanymi  szczepami  promieniowców,  np.  (zjadliwymi) 

szczepami  Mycobacterium.  Wiele  klastrów  genów  katabolicznych  steroli/steroidów 

wydaje się być konserwatwnych w różnych rodzajach promieniowców (np. Knol  et al. 

[142], van der Geize et al. [309]). Wiedza na temat regulacji ekspresji genów ważnych 

dla katabolizmu cholesterolu w prątkach (Mycobacterium) również stopniowo zwiększa 

się [132]. 

Dalsza  analiza  mechanizmów  molekularnych   enzymów  CYP,  natywnych  i 

zmodyfikowanych,  jest  wymagana do kierowania  wydajnymi procesami  biokonwersji 

przez szczepy Rhodococcus. Niedawno zostało wykazane, że aktywne centrum enzymów 
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CYP posiada  dwa  współpracujące  podcentra,  jeden  do  wiązania  substratu,  natomiast 

drugi do regulacji enzymu podczas katalizy [267]. Ponadto, geny regulujące transkrypcję 

znajdują  się  w  pobliżu  wielu  genów  CYP  szczepu  RHA1  (www.rhodococcus.ca), 

wskazując na możliwą obecność mechanizmów kontroli ekspresji  CYP. Mechanizmy te 

pozostają jeszcze niezbadane. 

Obecność dawców redoks oraz NAD(P)H ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania 

większości znanych enzymów P450 (patrz Tabela 2 w Rozdziale 1). Zoptymalizowanie 

ilości funkcjonalnych systemów dawców redoks, a także NAD(P)H może zaowocować 

efektywnym  zastosowaniem  enzymów  CYP w  procesach  biokonwersji  przy  użyciu 

całych bakteryjnych komórek.
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