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WYKAZ SKRÓTÓW 

BSA (bovine serum albumin) albumina surowicy bydlęcej 
DNA kwas deoksyrybonukleinowy 
DTT ditiotreitol 
EDTA kwas etylenodiaminotetraoctowy 
GalβoNp o-nitrofenylo-β-D-galaktopiranozyd 
GlcαpNp p-nitrofenylo-α-D-glukopiranozyd 
GlcβpNp p-nitrofenylo-β-D-glukopiranozyd 
HPLC (high performance liquid chromatography) wysokosprawna chromatografia 

cieczowa 
PCMB p-chlorortęciobenzoesan sodu 
PMSF fluorek fenylometylosulfonowy 
SDS sól sodowa siarczanu (VI) dodecylu 
SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate – polyacrylamide gel electrophoresis) 

elektroforeza w żelu poliakrylamidowym w obecności SDS 
TEMED N,N,N`,N`-tetrametyloetylenodiamina 
Tris tris(hydroksymetylo)aminometan 
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STRESZCZENIE 

Przedmiotem badań było określenie przydatności termofilnej bakterii Thermus ruber jako źródła termostabilnej 
α-glukozydazy i syntazy trehalozy. Hodowlę drobnoustroju prowadzono w temperaturze 55 °C na podłożu 
zawierającym 0,5 % peptonu K, 0,1 % ekstraktu drożdżowego oraz 0,1 % skrobi. Badania aktywności ekstraktu 
białek komórkowych Thermus ruber względem różnych substratów wykazały, że badany mikroorganizm 
posiada też enzymy o aktywności β-galaktozydazy oraz w znacznie mniejszym stopniu aktywności  
β-glukozydazy. Ekstrakt bezkomórkowy wykazuje także niski stopień aktywności względem polisacharydów 
oraz nieznaczną aktywność proteolityczną. Zawierający α-glukozydazę i syntazę trehalozy ekstrakt białek 
komórkowych otrzymywano poprzez ucieranie mokrej biomasy z Al2O3 (2:1 w/w) oraz z 0,01 M buforem 
fosforanowym o pH 6,2 stopniowo dodawanym w ilości 7:1 (v/w). Podczas logarytmicznego wzrostu Thermus 
ruber aktywność α-glukozydazy w hodowli jest skorelowana (r=0,98) z przyrostem ilości komórek. Wytwarzany 
enzym nie jest transportowany do podłoża, w którym stwierdzono zaledwie 6,7 % ogólnej aktywności ekstraktu 
bezkomórkowego. Dodane do pożywki węglowodany (skrobia, maltoza, trehaloza, sacharoza) powodowały 
przyrost biomasy w porównaniu z hodowlą kontrolną prowadzoną na podłożu zawierającym ekstrakt drożdżowy 
i pepton K bez dodatku cukrów. Największy przyrost biomasy (1,8-krotny) następował w hodowli zawierającej  
2 % skrobi. Przy 1 % stężeniu NaCl w pożywce następowało stopniowe zmniejszenie wydajności biomasy,  
a jednocześnie zwiększenie aktywności α-glukozydazy do 0,38 U/mg. Poddanie komórek drobnoustroju 
stresowi osmotycznemu 7,5 % roztworem NaCl powodowało wzrost aktywności ogólnej α-glukozydazy o około 
12 %, nie wpływając znacząco na wytwarzanie syntazy trehalozy. Największą aktywność α-glukozydazy 
wykazała frakcja białek wysolona z ekstraktu bezkomórkowego przy 45 % nasyceniu siarczanu (VI) amonu 
(0,43 U/mg białka). Oczyszczanie α-glukozydazy z wykorzystaniem chromatografii jonowymiennej (DEA 
Fractoflow 80-6) i filtracji żelowej na złożu Sephadex G-100 powodowało 53-krotny wzrost aktywności 
specyficznej preparatu. Masa cząsteczkowa α-glukozydazy wyznaczona z zastosowaniem chromatografii 
żelowej wynosi 43,5 kDa, a za pomocą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym 43 kDa. Badany enzym 
przejawia maksymalną aktywność w temperaturze 65 °C przy pH 6,0 i zachowuje on około 80 % największej 
aktywności w zakresie pH od 5,5 do 6,5. α-Glukozydaza z Thermus ruber charakteryzuje się wysoką 
stabilnością w zakresie pH 5,5-7,5 i zachowuje ponad 90 % aktywności początkowej podczas dwugodzinnej 
inkubacji w tym zakresie pH. Charakterystyczną cechą wymienionej α-glukozydazy jest 35-krotnie większa 
aktywność względem GlcαpNp niż maltozy, co wskazuje na przynależność tego enzymu do pierwszej grupy  
α-glukozydaz. Wartość stałej Michaelisa (Km) podczas hydrolizy GlcαpNp wynosi 0,09 mM, a Vmax reakcji 
wynosi 0,92 µmol/min. Zaobserwowano dość silne oddziaływanie inaktywujące mocznika i chlorowodorku 
guanidyny na aktywność α-glukozydazy. Aktywność α-glukozydazy obniżały również SDS, EDTA, PCMB, 
kwas jodooctowy i jodoacetamid. W przypadku niejonowego detergentu Tritonu X-100 nie stwierdzono dużych 
różnic stopnia inaktywacji (50 % początkowej aktywności) enzymu w zakresie stężeń 0,1-2,5 %. Dalszy wzrost 
stężenia Tritonu X-100 nie powodował już istotnych zmian aktywności preparatu. Silne oddziaływanie 
inaktywujące powodowały także jony Hg2+, Cu2+, Zn2+i Fe2+. Znaczne oddziaływanie inaktywujące wywierała 
glukoza, słabsze ksyloza i galaktoza. Maltoza powodowała natomiast niewielką aktywację badanego enzymu. 
Wzrost aktywności badanego enzymu następował pod wpływem kationów Mg2+, Mn2+oraz K+. Jony Ca2+ nie 
zmieniały w istotnym stopniu aktywności badanego białka. Równoczesne zastosowanie preparatu  
α-glukozydazy z Thermus ruber oraz handlowego preparatu glukoamylazy AMG 300L podczas hydrolizy 
roztworu skrobi wykazało zwiększenie szybkości wytwarzania glukozy w stosunku do efektywności samej 
glukoamylazy, co świadczy o możliwości zwiększenia wydajności scukrzania syropów skrobiowych.  
α-Glukozydaza z Thermus ruber, podobnie jak badana syntaza trehalozy, jest zlokalizowana głównie  
w strukturach błonowych drobnoustroju. Wytwarzana przez Thermus ruber syntaza trehalozy jest enzymem 
wewnątrzkomórkowym, gdyż stwierdzono brak jego aktywności w cieczy pohodowlanej. Stymulatorami syntazy 
trehalozy są maltoza i skrobia powodujące ponad 2,5-krotne zwiększenie ilości wytwarzanego w komórkach 
enzymu. Ekstrakt białek komórkowych z Thermus ruber posiada aktywność syntazy trehalozy wynoszącą 0,028 
U/mg białka, która po dodaniu do pożywki 0,5 % maltozy wzrasta do wartości 0,086 U/mg białka. Strącenie 
białek z ekstraktu przy 45 % nasyceniu siarczanu (VI) amonu powodowało około 2-krotne podczyszczenie 
enzymu, który zachowuje około 67 % ogólnej aktywności ekstraktu bezkomórkowego. Badany syntaza trehalozy 
przejawia maksymalną aktywność w temperaturze 65 °C przy pH 6,5. Godzinna inkubacja enzymu w zakresie 
temp. 40-60 °C w środowisku buforu fosforanowo-cytrynianowego o pH 6,0 i 7,0  nie powodowała istotnych 
strat aktywności preparatu. Badany enzym jest nieaktywny względem skrobi, amylozy, maltooligosacharydów, 
celobiozy, laktozy i glukozy. Maksymalny stopień konwersji wynoszący około  90 % uzyskano przy 10 % 
stężeniu maltozy w temperaturze 65  °C w ciągu 2 godzin. 
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1.  WPROWADZENIE 

Postęp w biotechnologii przyśpieszył rozwój technologii enzymatycznych 

znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od produkcji żywności, 

farmaceutyków, chemikaliów, detergentów, po obróbkę skór i tekstyliów, jak i w przemyśle 

papierniczym. Przebieg wielu reakcji biochemicznych jest uwarunkowany obecnością 

występujących w żywych komórkach biokatalizatorów zwanych enzymami. Termin enzym 

(od greckiego słowa „en zyme” czyli „w drożdżach” został wprowadzony przez Kühne  

w 1878 roku. Jednakże pierwsze informacje o enzymach dostarczyli Payjen i Persoz w 1833 

roku, którzy przez strącenie alkoholem wyizolowali ze słodu termolabilną substancję 

hydrolizującą skrobię. Preparat ten nazwano amylazą. W tym samym okresie Berzelius 

ogłosił klasyczną teorię katalizy chemicznej, a w 1897 r. Büchner stwierdził, że enzymy są 

białkami aktywnymi także poza żywą komórką. 

Obecnie sklasyfikowano około 3,5 tysiąca enzymów, ale w przyrodzie występuje ich 

wielokrotnie więcej. Enzymy mogą być pozyskiwane z tkanek roślinnych i zwierzęcych, 

jednak ze względu na konieczność gromadzenia dużych ilości mało trwałego materiału  

o niewielkiej zawartości enzymu coraz większe znaczenie ma produkcja enzymów przy 

użyciu mikroorganizmów. Dzięki rozwojowi biotechnologii istnieje możliwość selekcji  

i ulepszenia właściwości drobnoustrojów wytwarzających enzymy. Ponadto w celu obniżenia 

kosztów produkcji prowadzone są prace nad wykorzystaniem różnorodnych technik inżynierii 

genetycznej pozwalających na uzyskanie nadekspresji enzymu. Otrzymane preparaty 

enzymatyczne powinny charakteryzować się stabilnością i dużą aktywnością w warunkach 

procesu oraz pożądanymi technologicznie właściwościami. Zastosowanie procesów 

enzymatycznych w przemyśle umożliwia lepsze wykorzystanie surowców, zmniejszenie 

kosztów produkcji, poprawę właściwości produktów oraz ułatwia wykorzystanie materiałów 

odpadowych. 

Wzrost zainteresowania przemysłu technologiami enzymatycznymi jest także 

spowodowany ich małym zagrożeniem dla środowiska. Laboratoria badawcze na całym 

świecie poszukają więc tanich sposobów uzyskania użytecznych enzymów. Jednakże, 

pomimo ogromnych nakładów pracy i poniesionych kosztów zbadano dotychczas zaledwie  

1 % gatunków drobnoustrojów przydatnych jako źródło białek enzymatycznych. Ocenia się, 

że wiele użytecznych białek można uzyskać z mało dotychczas zbadanych drobnoustrojów 

żyjących w ekstremalnych warunkach środowiska (Turkiewicz i Gromek,

2000). Rozpowszechnienie zastosowań enzymów z ekstremofili, dzięki unikalnym ich 
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właściwościom umożliwi udoskonalenie dotychczas stosowanych lub wprowadzenie nowych 

i wydajnych procesów produkcyjnych poprawiających konkurencyjność gospodarki.  

 

2.  TERMOFILE JAKO PRZYKŁAD EKSTREMOFILI 
 

2.1. Rodzaje ekstremofili i ich wykorzystanie 

Rzymianie, znani z zamiłowania do nadmiaru, stworzyli słowo „extremus” − dążący 

do maksymalnego. Połączenie łacińskiego słowa „extremus” z greckim „philos” − kochający, 

można zatem tłumaczyć jako zamiłowanie do życia w krańcowych warunkach. Dlatego 

organizmy żyjące w ekstremalnych warunkach nazwane zostały ekstremofilami. Warunki 

środowiska ich rozwoju takie jak: temperatura, pH, ciśnienie lub stopień zasolenia stanowią 

kryterium podziału ekstremofili na wymienione w tabeli 1 grupy (van den Burg, 2003). 

 

Tabela 1. Podział i przykłady ekstremofili  

Typ 
ekstremofila Warunki wzrostu Przykład Odniesienie 

literaturowe 

Hipertermofile > 80 °C Pyrolobus fumarii Madigan i Oren, 1999 

Termofile 40 − 80 °C Thermus aquaticus Brock i Freeze, 1969 

Psychrofile < 20 °C Oleispira antarctica Yakimmov i in., 2003 

Acydofile pH < 3,5 Sulfolobus acidocaldarius  Grogan,1996 

Alkalofile pH > 9,0 Bacillus alcalophilus Horikoshi, 1999 

Halofile 2-5 M NaCl Halobacterium salinarum Madigan i Oren, 1999 

Piezofile  10 - 110 MPa Colwellia hadaliensis Fumiyoshi i Horikoshi, 
2001 

Radiofile promieniowanie X Deinococcus radiodurans Daly, 2000  

Metalofile wysokie stęż. soli metali Ralstonia metallidurans Mergeay i in., 2003 

Xerofile mała aktywność wody Artemia salina - 

 wysokie stęż. CO2 Cyanidum caldarium - 

 

Warunki środowiska rozwoju ekstremofili budzą zdumienie. Organizmy te znaleziono 

m.in. w płytkich jak i głębokich gorących źródłach morskich, w hydrotermalnych otworach 

termicznych znajdujących się na dnie oceanów, w których okolicy temperatura przekracza 

100 °C (Ocean Atlantycki i Spokojny) oraz w rozmaitych osadach sedymentacyjnych. Na 

powierzchni ziemi hipertermofile izolowane są ze studni geotermicznych, gejzerów 
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(Narodowy Park Yellowstone, Islandia, Nowa Zelandia), z okolic zastygającej magmy 

wulkanicznej oraz ze znajdujących się w pobliżu wulkanów solfatarów  

i fumoroli (Rys. 1). Aktywne wulkaniczne środowiska bogate są zazwyczaj w duże ilości pary 

wodnej, CO2, SO2, S, H2S i N2 oraz zawierają śladowe ilości NH4 i CO (Adams i Kelly, 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rys. 1. Rzeka Rio Tinto w Hiszpanii o pH 2 i gorące źródło w Parku Narodowym 

Yellowstone 
 

Wiele ekstremofili występuje w hydrotermalnych środowiskach morskich,  

a szczególnie w okolicy tzw. „czarnych kominów” – podmorskich ujść, przez które wypływa 

woda o temperaturze dochodzącej do 350 °C. Charakterystyczne dla tych struktur są siarkowe 

wyloty zwane flangami (kryzami) w pobliżu, których gorące roztwory osiągają temperaturę 

powyżej 100 °C. W powstających wewnątrz kryz osadach mineralnych znaleziono 

hipertermofilnego archeona Methanopyrus sp. Mikroorganizmy występujące w tym 

środowisku to należące do rodziny Thermococcales hipertermofile oraz metanogeny (Baross  

i Holden, 1996). 

Ekstremofile są reprezentowane zarówno przez tlenowce, jak i fakultatywne i ścisłe 

beztlenowce, heterotrofy i chemolitotrofy, acydofile i neutrofile oraz metanogeny.  

Ponieważ w temperaturach powyżej 90 °C dostępność tlenu jest ograniczona większość 

hipertermofilnych archeonów czerpie energię z redukcji siarki lub jej związków. Niektóre 

gatunki Thermococcus, Pyrococcus, Pyrodictium i Thermoproteus mogą się jednak rozwijać 

na podłożu nie zawierającym siarki i wykorzystują węglowodany jako źródło energii (Stetter, 

1999). 

Ekstremofilem szczególnego rodzaju jest Thermoplasma acidophilus. Archeon ten nie 

ma ściany komórkowej, a jego optymalna temperatura rozwoju przy pH 1-2 wynosi 59 °C. 

Występuje on w samorozgrzewających się fałdach węgla i gorących źródłach. Posiada 
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najmniejszy genom, jaki dotąd znaleziono wśród niepasożytniczych drobnoustrojów 

(Schlegel, 2000). 

Interesującym przykładem ekstremofili są bakterie psychrofilne, rozwijające się  

w regionach polarnych Antarktyki i Arktyki takie jak Bacillus TA41 (4 °C), Methanococcus 

jannaschii (250 atm, 85 °C, wysokie ciśnienie na dnie mórz), Cyanidum caldarium  

i Ferroplasma sp. (pH 0, bardzo niskie pH), Bacillus firmus OF4 (pH 10,5) i Spirulina spp. 

(pH 10,5; wysokie pH), Halobacteriaceae i Dunaliella salina (2–5 M NaCl, wysokie 

zasolenie środowiska) (Adams i Kelly, 1994). Innym przykładem ekstremofili są archeony 

zachowujące zdolność rozwoju w zakresie temperatur od 102 do 113 °C (Pyrolobus, 

Pyrodictium, Hyperthermus, Pyrobaculum, Pyrococcus) (Niehaus i in., 1999). 

Znaczenie badań ekstremofili wynika z możliwości ich wykorzystania jako 

potencjalnego źródła enzymów (ekstremozymów) o unikalnych możliwościach zastosowania 

i dlatego w Unii Europejskiej założono Handlową Platformę Ekstremofilową, która zrzesza 

branże handlowe zainteresowane tymi mikroorganizmami (Herbert, 1992). Ekstremozymy 

mogą być użyteczne w przetwórstwie polisacharydów, białek, amplifikacji DNA i w wielu 

innych dziedzinach. Prowadzenie procesów biotechnologicznych z udziałem enzymów 

termostabilnych jest np. korzystne ze względu na dużą wydajność i szybkość reakcji, 

zwiększenie rozpuszczalności niektórych substratów oraz małą możliwość zanieczyszczenia 

środowiska reakcji drobnoustrojami rozwijającymi się niekiedy w dużych fermentorach  

i reaktorach przepływowych z unieruchomionym enzymem. Zaletą podwyższenia temperatury 

procesu jest także możliwość zwiększenia stężenia i obniżenia lepkości roztworów substratu. 

Przy użyciu takich enzymów należy się jednak liczyć z pewnym zwiększeniem kosztu energii 

zużytej na prowadzenie procesu w podwyższonej temperaturze (Synowiecki, 1998).  

 Źródłem większości produkowanych obecnie preparatów enzymatycznych są 

mezofile. Prowadzone są jednak intensywne badania nad możliwością zastosowania 

ekstremozymów do katalizowania procesów wymienionych w tabeli 2. Najbardziej 

zaawansowane są badania dotyczące przydatności termostabilnych enzymów w przemyśle 

spożywczym, papierniczym, farmaceutycznym, produkcji detergentów, usuwaniu odpadów 

toksycznych i w wykonywaniu odwiertów ropy naftowej (Haki i Rakshit, 2003). Jako 

składnik środków piorących użyteczne są enzymy pochodzące z alkalofili zachowujące 

aktywność w środowisku alkalicznym (van den Burg, 2003). Wiele uwagi poświęcono 

badaniom β-galaktozydaz pochodzących z termofili lub psychrofili. Termostabilne  

β-galaktozydazy są w przeciwieństwie do analogicznych enzymów z mezofili mniej podatne 
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na hamowanie reakcji wytwarzaną podczas hydrolizy laktozy galaktozą, a glukoza jest 

niekiedy ich aktywatorem (Wołosowska i Synowiecki, 2003). Bardziej przydatne wydają się 

jednak β-galaktozydazy z psychrofili, katalizujące hydrolizę laktozy w obniżonej 

temperaturze, co zabezpiecza reaktor przed rozwojem drobnoustrojów i eliminuje cieplną 

destrukcję termolabilnych składników produktu (Turkiewicz i Gromek, 2000).  

 

Tabela 2. Przykłady zastosowania ekstremozymów (Demirjian i in., 2001; van den Burg, 
2003) 

Typ ekstremofila Użyteczne enzymy Przykłady zastosowania 

chitynazy modyfikacje chityny 
hydrolazy glikozylowe przetwórstwo skrobi, przemysł tekstylny 
ksylanazy wybielanie papieru,  
lipazy i esterazy detergenty, stereospecyficzne reakcje 
proteazy piekarnictwo, browarnictwo, detergenty 

 
Termofile 

polimerazy DNA biologia molekularna 
   

amylazy detergenty, piekarnictwo 
celulazy detergenty, przemysł tekstylny 
dehydrogenazy biosensory 
lipazy detergenty, przemysł spożywczy i kosmetyczny 

Psychrofile 

proteazy przemysł mleczarski, detergenty 
   

amylazy, glukoamylazy przetwórstwo skrobi Acydofile celulazy, proteazy modyfikacja składników żywności 
   

Alkalofile celulazy, proteazy detergenty, przemysł spożywczy 
   

dehydrogenazy biokataliza w środowisku organicznym Halofile proteazy synteza peptydów 
   

Piezofile kultury drobnoustrojów przemysł spożywczy, produkcja antybiotyków 
   

Metalofile kultury drobnoustrojów biomineralizacja 
   

 

 Obecnie do upłynniania skrobi używa się zazwyczaj termostabilną α-amylazę  

z Bacillus subtilis lub Bacillus licheniformis (Termamyl®), której czas połowicznej 

inaktywacji w temperaturze 95 °C przy pH 6,5 wynosi około 11 godz. (Crab i Shetty, 1999). 

Zastosowanie termostabilnych α-amylaz pozwala na prowadzenie reakcji w temperaturze  

80-90 °C, co ogranicza niekorzystne żelowanie i wzrost lepkości 30-40 % roztworu skrobi  

i zapewnia strącenie pozostałości białek zanieczyszczających substrat (Synowiecki, 1998). Do 

scukrzania najczęściej stosuje się glukoamylazy grzybowe o optymalnej temperaturze 
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działania nie przekraczającej 40-60 °C. Wyjątek stanowią termostabilne glukoamylazy  

z Clostridium thermosaccharolyticum i Clostridium thermohydrosulphuricum przejawiające 

maksymalną aktywność w 70 i 75 °C (Synowiecki i Grzybowska, 2001). Dostępne handlowo 

β-amylazy o temperaturze działania wynoszącej 60 °C zostały wyizolowane z różnych 

szczepów Bacillus i Clostridium (Haki i Rakshit, 2003). Wśród termostabilnych pululanaz 

najbardziej przydatne są pochodzące z Pyrococcus furiosus, Pyrococcus woesei i Thermus 

aquaticus YT1 o okresach półtrwania w temperaturze 95-98 °C wynoszących odpowiednio 

11, 13 i 4,5 godziny. Izomerazy ksylozowe pochodzące z Actinoplanes missouriensis, 

Bacillus coagulans, Streptomyces albus i innych mezofilnych drobnoustrojów o dość dużej 

termostabilności używa się do przekształcenia glukozy we fruktozę podczas produkcji 

syropów fruktozowych (Synowiecki i Grzybowska, 2001). Produkty enzymatycznej hydrolizy 

skrobi stosuje się powszechnie w browarnictwie, gorzelnictwie, cukiernictwie oraz do 

wytwarzania napojów, mleka w proszku, keczupów, mrożonej żywności, maltozy, glukozy, 

fruktozy i stosowanych jako zamienniki cukru alkoholi wielowodorotlenowych (Bryjak, 

1999).  

 W celu lepszego wykorzystania złóż ropy naftowej stosuje się termostabilne  

β-mannozydazy hydrolizujące hemicelulozy (Synowiecki, 1998). Termostabilne ksylanazy są 

przydatne do wybielania papieru i ich zastosowanie pozwoliło na zmniejszenie zużycia 

chloru, a w konsekwencji na obniżenie zanieczyszczenia środowiska (Eichler, 2001). Do 

odklejania tkanin w przemyśle tekstylnym korzystne jest użycie α-amylaz stabilnych  

w temperaturach około 100 °C. Duże znaczenie ma też mało dotychczas zbadana możliwość 

zastosowania termostabilnych enzymów do wytwarzania chityny i chitozanu z pancerzy 

krabów i krewetek. Do odbiałczania pancerzy stosuje się obecnie gorące roztwory 

wodorotlenku sodu lub potasu. Ich zastąpienie termostabilnymi enzymami proteolitycznymi 

zmniejszy zagrożenie dla środowiska. Termostabilne proteazy mogą też znaleźć wiele innych 

zastosowań, bo enzymy proteolityczne wykorzystywane np. w przemyśle spożywczym, 

farmaceutycznym, skórzanym i tekstylnym stanowią ponad 65 % światowej produkcji 

enzymów. Dobrym źródłem termostabilnych proteaz jest Bacillus stearothermophilus 

wytwarzający proteazę o optymalnej temperaturze działania 85 °C (Haki i Rakshit, 2003). 

Termostabilne lipazy i esterazy znajdują szereg zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, 

skórzanym i paliwowym. W przemyśle skórzanym lipazy używa sie do usuwania tłuszczu,  

w paliwowym do otrzymywania biodiesla z olejów roślinnych, natomiast esterazy 

wykorzystuje się do stereospecyficznych hydroliz, transestryfikacji, syntez estrów oraz 
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rozmaitych reakcji organicznej biosyntezy (Eichler, 2001). Innym przykładem użyteczności 

termostabilnych enzymów jest polimeraza DNA z Thermus aquaticus oraz Pyrococcus 

woesei, której zastosowanie uprościło i pozwoliło na zautomatyzowanie techniki PCR 

poprzez wyeliminowanie konieczności uzupełniania enzymu po każdej 

wysokotemperaturowej fazie cyklu replikacji fragmentów DNA (Vieille i Zeikus, 2001). 

 

2.2.  Charakterystyka termofili 

Ze względu na optymalną temperaturę rozwoju termofilne drobnoustroje można 

podzielić na: 

- względne termofile rozwijające się najlepiej w temperaturach od 45 °C do 60 °C. 

Minimalna temperatura ich rozwoju wynosi od 25 °C do 40 °C, a maksymalna 60 °C 

do 65 °C. Należą do nich m.in. Bacillus stearothermophilus, Clostridium 

thermosaccharolyticum, Thermus ruber oraz Chloroflexus 

- bezwzględne termofile o optymalnej temperaturze rozwoju 60 °C-70 °C. Przykładem 

mikroorganizmów należących do tej grupy są Thermus scotoductus  

i Thermoactinomyces vulgaris 

- ekstremalne termofile o optymalnej temperaturze rozwoju 70 °C do 90 °C. Należą do 

nich m.in. Thermotoga, Thermus aquaticus i Sulfolobus 

- hipertermofile – rozwijające się w temperaturach powyżej 85 °C, należące głównie do 

archeonów np. Pyrodictium occultum, Pyrodictium brockii, Methanopyrus. 

Podziały komórkowe u bakterii termofilnych zachodzą co 10-16 minut (Kunicki-

Goldfinger, 2001). Tylko niektóre hipertermofile są tlenowcami, a dwa z nich takie jak: 

Pyrobaculum aerophilum i Aquifex pyrophilus wymagają do rozwoju stężenia tlenu nie 

przekraczającego 1 %. U większości hipertermofili źródłem energii jest redukcja siarki, gdyż 

w temperaturach powyżej 90 °C dostępność tlenu jest ograniczona. Mikroorganizmy te 

asymilują głównie siarkę elementarną, siarczki, siarczany (IV), siarczany (VI) i tiosiarczany, 

wytwarzając niekiedy toksyczne lub silnie korodujące metabolity np. siarkowodór czy kwas 

siarkowy (VI). Niektóre gatunki Thermococcus, Pyrococcus, Pyrodictium i Thermoproteus 

mogą rozwijać się na podłożu nie zawierającym siarki, wykorzystując węglowodany jako 

akceptory elektronu, a metanogenne hipertermofile są przystosowane do rozwoju bez dostępu 

tlenu w atmosferze bogatej w wodór i CO2 (Forterre i in., 2000; Stetter, 1999).  

Poza typowymi środowiskami bytowania termofili takimi jak, gorące źródła, gejzery  

i jeziora z ciepłą wodą drobnoustroje te znaleziono w osadach zimnych wód i glebach 
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arktycznych oraz w dennych pokładach oceanów. Ich obecność w zimnych środowiskach 

tłumaczy się wytwarzaniem w tych ekosystemach wystarczającej ilości ciepła pozyskiwanego 

podczas fermentacji prowadzonej przez inne drobnoustroje. Według innej teorii 

występowanie endospor bakterii termofilnych w glebie arktycznej może być spowodowane 

możliwością ich przeżycia w ekstremalnie niekorzystnych warunkach (Święcicka i Hauschild, 

1996). 

 

2.3. Mechanizmy adaptacji do życia w podwyższonej temperaturze 

Termofile są przystosowane do życia w środowiskach różniących się dość znacznie 

wartością pH, temperaturą oraz zawartością i składem soli mineralnych. Molekularne 

mechanizmy zapewniające oporność cieplną białek, kwasów nukleinowych, lipidów i innych 

istotnych fizjologicznie substancji są dość zróżnicowane i zależą od filogenezy 

mikroorganizmu. 

Przyczyną ciepłooporności bakterii termofilnych jest duża termostabilność białek  

i kwasów nukleinowych, szybka resynteza zdenaturowanych termicznie makrocząsteczek 

oraz inna budowa błony cytoplazmatycznej, której lipidy zawierają rozgałęzione 

długołańcuchowe, nasycone kwasy tłuszczowe (Synowiecki, 1998). Ciepłooporność błony 

cytoplazmatycznej i innych membran komórkowych ma duży wpływ na maksymalną 

temperaturę rozwoju mikroorganizmów. Ekstremalny termofil Thermus thermophilus 

rozwijający się do temperatury 85 °C zawiera kwasy nukleinowe i enzymy, które nie ulegają 

jeszcze w tych warunkach cieplnej denaturacji oraz charakteryzuje się zmienioną budową 

błon biologicznych (Oshima i Imahori, 1971). Do kolejnych czynników, powodujących dużą 

ciepłooporność termofili, należy ograniczenie metabolizmu tlenowego, zwiększenie 

stabilności elementów budulcowych komórek poprzez ulepszenie ich struktury lub 

oddziaływanie substancji zabezpieczających, wyeliminowanie szlaków metabolicznych 

przebiegających z udziałem szczególnie termolabilnych intermediatów lub koenzymów oraz 

przyśpieszenie przemian termolabilnych związków pośrednich (Stetter, 1999).  

Do niektórych sposobów adaptacji termofili do środowiska o podwyższonej 

temperaturze zalicza się: 

• stabilizację cząsteczek DNA pod wpływem wyższego niż w komórkach mezofili 

stężenia jonów K+ 

• zabezpieczenie dwuniciowej helisy DNA przed rozpleceniem w podwyższonej 

temperaturze za pomocą rozmaitych histonopodobnych białek 
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• wytwarzanie białek szoku cieplnego, które wiążą zdenaturowane termicznie białka, 

zabezpieczając je przed agregacją oraz przywracając im aktywną fizjologicznie 

strukturę 

• występowanie specyficznych białek zabezpieczających prawidłową transkrypcję  

w podwyższonej temperaturze 

• ukształtowanie dodatniego superskręcenia helisy katalizowanego odwrotną gyrazą 

DNA 

• szybką resyntezę ATP, reszt niektórych aminokwasów oraz innych termolabilnych 

składników komórki 

• zastąpienie estrów kwasów tłuszczowych i glicerolu, występujących w błonach 

cytoplazmatycznych mezofili, eterami glicerolowymi izoprenoidów alkilowych  

z resztami C20-fitanylowymi lub C20-bifitanylowymi oraz pojawienie się lipidów 

zawierających węglowodory izoprenoidowe C15 i C16 

• zastąpienie peptydoglikanu występującego w ścianach komórkowych mezofili 

pseudomureiną, białkami lub polisacharydami 

• modyfikacje niektórych grup prostetycznych i koenzymów 

• syntezę trehalozy i innych stabilizatorów cząsteczek (Grzybowska i Synowiecki, 

2003). 

Wytwarzane przez termofile białka stabilizujące superhelikalną strukturę DNA 

charakteryzują się niewielką masą cząsteczkową, wykazywanym w środowisku obojętnym 

ładunkiem powierzchni cząsteczek oraz dużym powinowactwem do DNA. Białka te 

odznaczają się dość dużą opornością cieplną zapewniającą trwałość ich kompleksów  

z DNA w temperaturze rozwoju mikroorganizmu, z którego pochodzą. Mało poznane są 

jeszcze mechanizmy zapewniające wzrost oporności cieplnej RNA z termofili. Stabilizacja 

tego kwasu nukleinowego wymaga szczególnych mechanizmów zabezpieczających ze 

względu na występowanie w nim rybozy zamiast bardziej termostabilnej deoksyrybozy 

znajdującej się w DNA (Grogan, 2000). 

Zachowanie integralności błon biologicznych w podwyższonej temperaturze jest 

niezbędne dla rozwoju termofilnych drobnoustrojów. Właściwość ta zanika szybko po 

przekroczeniu temperatury topnienia, powodującej likwidację w dwuwarstwie lipidowej 

uporządkowanego rozmieszczenia alkilowych łańcuchów kwasów tłuszczowych.  

W lipidach błonowych termofili dominują kwasy tłuszczowe o dłuższych, często 

rozgałęzionych łańcuchach lub kwasy o większym stopniu nasycenia. Błona 
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cytoplazmatyczna u archeonów zbudowana jest natomiast z dwu- lub tetraeterów 

glicerolowych izoprenoidów alkilowych zawierających zazwyczaj 20 lub 40 atomów węgla. 

Jest to wynikiem większej odporności wiązań eterowych na utlenianie i podwyższoną 

temperaturę od wiązań estrowych, występujących w błonach mezofili. Termostabilność błony 

zwiększana jest w dużym stopniu przez cykliczne struktury, zespalające poszczególne 

warstwy błony w jedną całość, powstające z długich łańcuchów alifatycznych eterów 

glicerolowych (van de Vossenberg i in., 1998). 

W szlakach metabolicznych termofili często następuje ograniczenie wykorzystywania 

szczególnie temolabilnych związków pośrednich oraz wyeliminowanie uczestniczących  

w ich przemianach enzymów. W wielu reakcjach nukleotydy nikotynoamidoadeninowe są 

zastąpione ferredoksyną. Białko to wytwarzane przez termofile różni się od analogicznej 

substancji z innych organizmów większą liczbą wiązań wodorowych, zmianami 

rozmieszczenia i udziału niektórych reszt argininy, histydyny, lizyny i metioniny oraz 

długością domen o strukturze fałdowej i α-helisy. Obecność w cytozolu mikrostruktur 

umożliwiających szybkie przekazywanie intermediatów pomiędzy cząsteczkami enzymów 

uczestniczących w szlaku metabolicznym ogranicza cieplną degradację substancji pośrednich 

(Leuschner i Antranikian, 1995). 

W komórkach hipertemofili po przekroczeniu optymalnej temperatury rozwoju 

znacznie wzrasta wytwarzanie białek szoku cieplnego (HSP). Chaperony te odtwarzają 

strukturę częściowo rozfałdowanych w podwyższonej temperaturze białek i zabezpieczają je 

przed agregacją. Zawartość białek „opiekuńczych” w komórkach Pyrodictium occultum 

wskutek szoku cieplnego wzrasta do 76 % ogólnej ilości białek. Podwyższenie temperatury 

hodowli Sulfolobus shibatae z 70 do 88 °C powoduje nagromadzenie się HSP, co wydłuża 

życie tego mikroorganizmu w temperaturze letalnej 92 °C o około 2 godziny (Trent, 1996). 

Hipertermofile wytwarzają też inne substancje chroniące ich organizm przed 

działaniem podwyższonej temperatury. Taką substancją jest trehaloza, nieredukujący α-D-

glukopiranozylo-1,1-α-glukopiranozyd, który jest syntetyzowany pod wpływem szoku 

cieplnego w komórkach wielu mikroorganizmów. Cukier ten podobnie jak chaperony HSP 

chroni białka przed agregacją oraz stabilizuje rozmaite błony biologiczne (Wolska –

 Mitaszko, 2001). W przypadku nawet znacznego odwodnienia lub podwyższenia 

temperatury, zagrażającego nieodwracalnymi zmianami struktur biologicznych cukier ten 

stabilizuje makrocząsteczki. Następuje to wskutek tworzenia się wiązań wodorowych 

pomiędzy trehalozą a białkami lub błonami biologicznymi. Znajdująca się w wytworzonych 
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kompleksach trehaloza wspomaga lub nawet zastępuje stabilizujące oddziaływanie struktur 

wodnych w warstwie hydratacyjnej, niszczonej wskutek odwodnienia lub podwyższenia 

temperatury (Roser, 1991). 

  

2.4. Właściwości enzymów termostabilnych 

Termostabilne białka w małym stopniu różnią się pod względem składu 

aminokwasowego i struktury cząsteczek od ich psychrofilnych i mezofilnych 

odpowiedników. W ich cząsteczkach znajduje się jednak więcej stabilizujących białko wiązań 

wodorowych, jonowych, mostków solnych oraz oddziaływań van der Waalsa  

i hydrofobowych, co powoduje znaczne zwiększenie termostabilności. Z obliczeń 

termodynamicznych wynika, że zmiana energii swobodnej o kilka kJ/mol wywołana np. 

powstaniem w cząsteczce tylko jednego odpowiednio zlokalizowanego wiązania wodorowego 

lub oddziaływania hydrofobowego około 10-krotnie wydłuża okres półtrwania 

niezdenaturowanego białka w temperaturze 70 °C (Synowiecki, 1998). U większości 

termostabilnych enzymów występują silne oddziaływania hydrofobowe zwiększające 

odporność cząsteczek na zmiany struktury, zmniejszając przez to wpływ sił entropii ze strony 

środowiska o podwyższonej temperaturze. Co więcej, mniejsza jest hydrofilowość 

powierzchni cząsteczek termostabilnych białek, co obniża destabilizujące oddziaływanie 

rozpuszczalnika (Daniel, 1996). Zmniejszenie ilości reszt aminokwasowych 

wprowadzających naprężenia przestrzenne (izoleucyna lub walina) zwiększa stabilność 

obszarów o strukturze α-helisy. Stabilizację tej struktury wywołuje także wzrost zawartości 

alaniny (Vieille i Zeikus, 1996). Destabilizację α-helisy wywołuje natomiast prolina, która 

jednak w domenach o innej strukturze wywiera oddziaływanie stabilizujące poprzez 

usztywnienie fragmentów łańcucha polipeptydowego i ograniczenie swobody zmian ich 

położenia (Kumar i in., 2000). 

Zwiększenie termostabilności niektórych białek powodują również mostki solne 

powstające z udziałem reszt dwuwartościowych kationów (np. wapnia lub magnezu) 

(Synowiecki, 1998). Wbudowanie enzymu w strukturę białkowo-lipidowych membran lub też 

jego unieruchamianie na powierzchni membran licznymi oddziaływaniami elektrostatycznymi 

lub hydrofobowymi jest niekiedy przyczyną wzrostu termostabilności. Stabilizacja α-amylaz, 

proteaz i innych enzymów zewnątrzkomórkowych u niektórych mikroorganizmów zachodzi 

poprzez ich związanie z zewnętrzną warstwą ściany komórkowej (Jaenicke, 1991).  

Termofile wytwarzają rozmaite enzymy o tej samej funkcji katalitycznej różniące się 
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aktywnością właściwą, optymalną temperaturą reakcji i termostabilnością, optymalnym pH 

działania, jak również wrażliwością na działanie aktywatorów i inhibitorów. Termostabilne 

enzymy zachowują 80-100 % maksymalnej aktywności w optymalnej temperaturze rozwoju 

wytwarzających je mikroorganizmów. Enzymy wytwarzane przez ekstremalne termofile  

i hipertermofile są zazwyczaj mało aktywne w temperaturach optymalnego działania ich 

mezofilnych odpowiedników pełniących tą samą funkcję katalityczną. Wśród poznanych 

enzymów największą termostabilność przejawiają α-amylazy z Pyrococcus furiosus  

i Pyrococcus woesei zachowujące 50 % początkowej aktywności po 2 godz. inkubacji  

w temperaturze 120 °C (Laderman i in., 1993). Maksymalna aktywność większości 

termostabilnych enzymów mieści się w zakresie pH 4,5-7,5 zbliżonym do kwasowości 

środowiska rozwoju wytwarzających je mikroorganizmów. Termofile takie jak: 

Thermoplasma acidophilus i Sulfolobus solfataricus rozwijają się najlepiej w kwaśnym 

środowisku o pH 2 i 3, jednakże nie wpływa to istotnie na optymalne pH działania enzymów 

wytwarzanych przez te bakterie. Powodem tego jest inna kwasowość cytoplazmy niż 

środowiska rozwoju, uzyskana przez selektywny transport jonów przez błonę 

cytoplazmatyczną oraz ograniczenie samoistnego przenikania protonów do wnętrza komórek 

przez silnie hydrofobowe składniki ściany komórkowej (Baross i Holden, 1996).  
 

3.  CHARAKTERYSTYKA BAKTERII Z RODZAJU THERMUS 
 

3.1.  Miejsca ich występowania 

Termofilne bakterie Thermus zostały wyizolowane z obojętnych lub alkalicznych 

gorących źródeł, z głębinowych, hydrotermalnych środowisk, jak również ze sztucznych 

zbiorników wodnych. Wiele szczepów uzyskano z Narodowego Parku Yellowstone (USA) 

(Rys. 2) i z rejonów Nowej Zelandii, ale też znaleziono je na terenach Japonii, w gorących, 

płytkich wodach Islandii, Kenii i na Azorach, jak też w terenach rzecznych Portugalii, 

Wielkiej Brytanii, Rosji, Tajlandii i Czech. Bakterie Thermus spotykane są w obojętnych 

środowiskach wodnych o podwyższonej temperaturze, jak np. gorąca woda wodociągowa, 

przemysłowe systemy wodne, jak i gorące ścieki. Czerwone szczepy Thermus ruber 

znaleziono w gorących źródłach Kamczatki w Rosji, Islandii i na wyspie Sao Miguel na 

Azorach (Williams i Da Costa, 1992). 
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Rys. 2. Gorące źródło w Parku Narodowym Yellowstone (Brock, 1994) 
 

Pierwszy szczep z rodzaju Thermus wyizolowali w 1969 r. Brock i Freeze  

z gorących źródeł Parku Yellowstone w USA − był to Thermus aquaticus (Rys. 3) (Brock  

i Freeze, 1969).  

 

 
 
Rys. 3. Pomarańczowe zabarwienie w korycie gorącego źródła spowodowane obecnością 

Thermus aquaticus (Brock, 1994) 
 

Thermus thermophilus, którego pierwotna nazwa była Flavobcterium thermophilum, 

wyizolowali w Mine w Japonii w 1971 roku Oshima i Imahori (Manaia i in., 1994). Szczepy 

Thermus filiformis pochodzą z Nowej Zelandii (Hudson i in., 1987), natomiast Thermus 

scotoductus pierwotnie znaleziono w studniach geotermicznych występujących na Islandii 

(Kristjansson i in., 1994). 

 



Charakterystyka bakterii z rodzaju Thermus 
 

 20

3.2. Morfologia 

Bakterie z rodzaju Thermus nie mają zdolności poruszania się, bo nie posiadają wici. 

Większość z nich ma zabarwienie żółte, czerwone lub pomarańczowe, rzadko różowe.  

W miejscach pozbawionych światła można spotkać szczepy bezbarwne bądź brązowe (Brock, 

1994). Zabarwienie tych bakterii jest spowodowane obecnością w błonie komórkowej 

karotenoidów głównie feofityny i δ-karotenu pełniących funkcję fotoprotektorów i substancji 

stabilizujących (Williams, 1992). Istnieje zróżnicowanie wśród szczepów Thermus pod 

względem zabarwienia. Kilka szczepów Thermus scotoductus pochodzących z Selfoss na 

Islandii, jak i z gorących ścieków w USA odznacza się brakiem pigmentu, podczas gdy inne 

szczepy posiadają brązowe zabarwienie (Tenreiro i in., 1995b). 

Bakterie należące do rodzaju Thermus są prostymi, elastycznymi pałeczkami  

o średnicy od 0,5 do 0,8 µm i długości od 5 do 10 µm. Wyizolowane szczepy tworzą długie 

filamenty, a po przeniesieniu do pożywki większość z nich rozwija się tworząc komórki  

o wydłużonych kształtach z krótkimi filamentami (Rys. 4) (Brock i Freeze, 1969).  

W starszych hodowlach można zauważyć tworzące się formy kuliste o średnicy 10-20 µm 

uformowane wskutek połączenia pojedynczych komórek. Ponadto bakterie te mogą 

występować w formie włóknistych skupisk o długości od 20 do 200 µm (Brock, 1994). 

 

 
 
Rys. 4. Komórki Thermus aquaticus (Brock i Freeze, 1969) 
 

 Brock i Edwards (1970) stwierdzili zdolność bakterii Thermus do tworzenia 

charakterystycznych struktur, które powstają wskutek agregacji i asocjacji pojedynczych 

komórek. Struktury te nazwano „ciałkami okrągłymi”. Nie są to tradycyjne sferoplasty, bo są 

od nich znacznie większe. Otoczone są zewnętrzną warstwą i mogą składać się z siedmiu 

pojedynczych komórek. Obecność tych struktur stwierdzono w około 70 % zbadanych 

dotychczas szczepów Thermus (Brock i Freeze, 1969). 
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3.3. Fizjologia i metabolizm 

Bakterie rodzaju Thermus należą do gramujemnych tlenowców nie wytwarzających 

przetrwalników. Posiadają charakterystyczną dla gramujemnych bakterii ścianę komórkową, 

chociaż jej zewnętrzna warstwa odznacza się regularnymi, półokrągłymi wypukłościami. 

Ponadto warstwa ta jest bardziej zwarta niż w przypadku u większości gramujemnych 

bakterii. Peptydoglikan zawierający ornitynę jest niespotykany u innych gramujemnych 

drobnoustrojów. W mureinie obecne są alanina, kwas glutaminowy, glicyna i ornityna 

charakterystyczne dla gramujemnych drobnoustrojów. Natomiast tylko u szczepu Thermus 

thermophilus HB-8 jako składnik mureiny występuje fenylooctan połączony  

z muropeptydami (Brock i Freeze, 1969). Szczep ten na powierzchni ściany komórkowej 

posiada dodatkową warstwę oznaczoną symbolem S połączoną niekowalencyjnie  

z peptydoglikanem. Struktura ta zbudowana jest z 29 muropeptydów, a 85 % stanowi mureina 

(Williams i in., 1995). Przypuszcza się, że obecność tej warstwy jest jednym z czynników 

przystosowujących bakterie do życia w ekstremalnych warunkach. Warstwa ta składa się  

z identycznych podjednostek białkowych, z których każda ma masę cząsteczkową 100 kDa, 

połączonych wiązaniami kowalencyjnymi z mureiną. Podjednostki białkowe są stabilizowane 

wiązaniami wodorowymi oraz oddziaływaniami hydrofobowymi, są bardzo odporne na 

denaturację i stabilne w środowisku jonów wapnia. Ze względu na regularne ułożenie 

cząsteczek białka, warstwie S przypisuje się strukturę krystaliczną (Faraldo i in., 1992). 

Drobnoustroje Thermus wykorzystują jako źródło węgla węglowodany, aminokwasy, 

kwasy karboksylowe lub peptydy. Szczepy rosnące w wyższych temperaturach mają zdolność 

przyswajania octanu, pirogronianu, proliny i glutaminianu, natomiast szczepy o czerwonym 

zabarwieniu nie rosną w obecności octanu i pirogronianu. Większość szczepów pochodzących 

z Islandii ma zdolność przyswajania sacharozy i maltozy. Bakterie rodzaju Thermus mają 

zdolność hydrolizy elastyny, fibryny, kazeiny oraz żelatyny i poza Thermus thermophilus  

i Thermus ruber nie redukują azotanów (V) do azotanów (III) (Tab. 3) (Hudson i in., 1989).  

Są wrażliwe na β-laktamowe antybiotyki. U Thermus polarna frakcja lipidów składa 

się z głównego glikolipidu oligoglikozylo-(N-acylo-glukozoamino)-glikozylo-acyloglicerolu, 

który jest bogaty w heksozy i heksozoaminy oraz głównego fosfolipidu, który zawiera 

glukozoaminę. Wszystkie szczepy Thermus mają menachinon 8 (MK-8), który jest 

dominującym chinonem. Drobnoustroje Thermus są zaliczane do bezwzględnych tlenowych 

chemoorganotrofów (Brock, 1994). 
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Tabela 3. Charakterystyka szczepów należących do rodzaju Thermus 
 

Charakterystyka Thermus 

aquaticus 

Thermus 

filiformis 

Thermus 

thermophilus 
Thermus ruber 

Thermus 

silvanus 

Morfologia koloni: 

    kolor 

Kształt komórek 

Średnica komórek [µm] 

Rzęski 

Mobilność 

Ściana komórkowa 

Temperatura rozwoju [°C]: 

    zakres 

    wartość optymalna 

pH rozwoju: 

    zakres  

    wartość optymalna 

Zawartość G+C [mol %] 

Redukcja azotanów (V) 

Hydroliza: 

   Arbutyna 

   Elastyna 

   Kazeina 

Źródło literaturowe: 

 

Żółty 

Pałeczki 

0,5 – 0,8 

- 

- 

+ 

 

40 – 79 

70-72 

 

6,0-9,5 

7,5-7,8 

60-70 

- 

 

- 

+ 

+ 

Brock i Freeze, 
1969 

 

Żółty 

Pałeczki 

0,5 – 0,8 

- 

- 

+ 

 

37 – 80 

73 

 

6,0-8,6 

7,0-7,5 

65 

- 

 

+ 

- 

- 

Hudson i in., 
1987 

 

Ciemnożółty 

Pałeczki 

0,5 – 0,8 

- 

- 

+ 

 

55 – 85 

70-75 

 

 

7,2 

65 

+ 

 

- 

+ 

- 

Williams i Da 
Costa, 1995 

 

Czerwony 

Pałeczki 

0,5 – 0,8 

- 

- 

+ 

 

50 – 65 

55-60 

 

 

8,0 

66 

+ 

 

+ 

+ 

- 

Loginova i in., 
1984 

 

Pomarańczowy

Pałeczki 

0,5 – 0,8 

- 

- 

+ 

 

40 – 65 

55 

 

5,0-10,0 

8,0-8,5 

63,6 

- 

 

- 

+ 

+ 

Tenreiro i in., 
1995a 

 

Większość szczepów Thermus można przechowywać bez utraty zdolności do 

przeżycia przez wiele lat w postaci zamrożonej w podłożu zawierającym 10-15 % glicerolu  

w temperaturze -80 °C lub w ciekłym azocie. Szczepy liofilizowane mogą być 

przechowywane przez 18 lat, a rosnące na podłożu z agarem przeżywają około 1 miesiąca  

w temp. 4 °C (Williams i Da Costa, 1992). 

 Bakterie Thermus spp. należą do heterotrofów występujących w gorących 

ekosystemach nie zawierających jonów. Żyją w temperaturze 55-85 °C i przy pH 6,5-10. 

Zakwaszone źródła są pozbawione tych bakterii, chociaż znane są szczepy Thermus mogące 
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rozwijać się w środowisku o pH niższym od 6,0 i w temperaturze 70-75 °C. Większość 

znanych szczepów Thermus spp. pochodzi ze źródeł alkalicznych i rozwija się najlepiej przy 

pH około 7,5 (Kristjansson i Alfredsson, 1983). Szczepy Thermus bytujące w naturalnych 

ekosystemach są bardziej halotolerancyjne niż ich odpowiedniki pochodzące ze środowisk 

sztucznie stworzonych przez człowieka (Munster i in., 1986). 

 W ostatnich latach odkryto pierwsze termofilne bakterie Thermus scotoductus 

utleniające tiosiarczany do siarczanów (VI). Zaklasyfikowano te mikroorganizmy do 

fakultatywnych miksotrofów, które podczas heterotroficznego wzrostu wykorzystują Fe3+, S0, 

NO3- i O2 (Tenreiro i in., 1995b). 

 

3.4. Charakterystyka bakterii Thermus ruber 

Gatunek Thermus ruber, podobnie jak Thermus silvanus i Thermus chliarophilus, był 

do tej pory włączany do rodzaju Thermus. Badania filogenetyczne jednostki 16S rRNA, jak 

również analiza profilu polarnych lipidów i składu hydroksykwasów tłuszczowych 

przyczyniły się do wyodrębnienia nowego rodzaju Meiothermus (Rys. 5).  

 

 
 
Rys. 5. Drzewo filogenetyczne rodziny Thermaceae (Pires i in., 2005) 

Pomiędzy poszczególnymi gatunkami rodzaju Meiothermus zakres podobieństwa 

sekwencji jednostki 16S rRNA przekracza 88 %, zaś między rodzajami Thermus  
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i Meiothermus jest mniejszy niż 88 %. Zakres temperatur rozwoju bakterii rodzaju 

Meiothermus mieści się w granicach od 50 do 65 °C, natomiast dla rodzaju Thermus wynosi 

on 65–80 °C (Nobre i in., 1996). 

Bakterie Thermus ruber wyizolowano z gorących źródeł (od 50 do 65 °C, pH 6,5-7,3) 

Kamczatki (Rys. 6) (Loginova i in., 1984). Drobnoustroje te dobrze rozwijają się na podłożu 

zawierającym ekstrakt drożdżowy i pepton z dodatkiem 0,1 % skrobi, a powstające komórki 

charakteryzują się czerwoną barwą wywołaną obecnymi w błonie komórkowej karotenoidami 

pełniącymi rolę substancji zabezpieczających (Burgess i in., 1999). Widmo adsorpcji tego 

karotenoidu jest podobne do widma retro-dehydro-χ-karotenu (Mercadante, 1999). Szczepy 

znalezione na terenach Islandii charakteryzują się różowym zabarwieniem. 

Mikroorganizmy te należą do gramujemnych pałeczek o zaokrąglonych końcach, 

których długość wynosi od 3 do 6 µm i średnica od 0,5 do 0,8 µm (Loginova i in., 1984). 

Podobnie jak inne szczepy z rodzaju Thermus nie wytwarzają przetrwalników, jak też wici. 

Ich zewnętrzna warstwa ściany komórkowej ma strukturę falistą spowodowaną licznymi 

wgłębieniami (Loginova i Bogdanova, 1977). 

 

 
 
Rys. 6. Gorące źródła znajdujące się na Półwyspie Kamczatka w Rosji, gdzie po raz pierwszy 

znaleziono Thermus ruber 
 

 W wyniku wielokrotnych podziałów komórkowych Thermus ruber mogą tworzyć 

formy kokoidalne. Sferoplasty mogą powstawać z pałeczek, jak też z form kokoidalnych 

wskutek autolizy glikopeptydowej warstwy ściany komórkowej (Golvacheva i Pivovarova, 

1977a). Rozmnażają się one przez pączkowanie, które poprzedzone jest podziałem komórek  

i w konsekwencji 2-9 bądź więcej protoplastów jest przekształcana w sferoplasty. Proces ten 

jest intensyfikowany poprzez dodanie do podłoża od 0,2 do 0,3 % agaru. Natomiast 

przekształcenie tych form z powrotem w pałeczki zachodzi w obecności L-lizyny bądź DL-α-
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alaniny (Golvacheva i Pivovarova, 1977b). Sferoplasty charakteryzują się stabilnością  

i specyficznym wyglądem dzięki silnie rozwiniętej przestrzeni peryplazmatycznej  

i niewspółśrodkowego rozmieszczenia protoplastu (Golvacheva i Pivovarova, 1977a). 

 W centralnej części komórki tego termofila znajduje się duży nukleoid, zaś mezosomy 

z aktywnie działającą dehydrogenazą i ciałka tłuszczowe są w częściach peryferyjnych. 

Ściana komórkowa składa się z zewnętrznej błony i sztywnej warstwy peptydoglikanu. Błona 

zewnętrzna umożliwia kontakt między zewnętrznymi i wewnętrznymi warstwami ściany 

komórki dzięki obecności w niej nieregularnych wgłębień (Schadrina i in., 1982). 

 Thermus ruber należący do umiarkowanych termofili najlepiej rozwija się  

w temp. 55-65 °C i przy pH 8,0 na podłożu zawierającym pepton i ekstrakt drożdżowy jako 

źródło węgla. W pierwszych godzinach hodowli na podłożu z laktozą komórki bakterii mają 

kształt pałeczek łączących się następnie w filamenty (Loginova i Khraptsova, 1977).  

 Thermus ruber rozwija się w warunkach tlenowych, a dwa jego szczepy mogą rosnąć 

w warunkach beztlenowych w obecności azotanów (V). Szczepy te prawdopodobnie 

wytwarzają reduktazę azotanów, która umożliwia im wykorzystanie azotanów (V) jako 

akceptora elektronów. Wzrost tych bakterii jest możliwy również w obecności 1 i 2 % NaCl 

(Tenreiro i in., 1995a). Charakteryzują się one wrażliwością na kanamycynę i na antybiotyki  

β-laktamowe. Drobnoustroje te wykorzystują jako źródło węgla węglowodany (fruktoza 

maltoza mannoza, sacharoza), sole kwasów karboksylowych i alkohole (Sharp i Williams, 

1988). Większość szczepów tego gatunku ma zdolność hydrolizy elastyny, fibryny, żelatyny 

oraz rozkładu arbutyny, eskuliny, p-nitrofenylo-α-glukopiranozydu (GlcαpNp)  

i p-nitrofenylo-β-glukopiranozydu (GlcβpNp). Komórki ich przyswajają D-celobiozę,  

D-ksylozę, D-trehalozę, D-mannitol, D-sorbitol, maltozę, laktozę, sacharozę, L-asparaginę,  

L-glutaminian, L-serynę, L-prolinę i L-argininę. Bakterie te przejawiają aktywność katalazy  

i α-galaktozydazy oraz posiadają zdolność utleniania tiosiarczanu do siarczanu (VI) (Chung  

i in., 1997).  

 Błony komórkowe Thermus ruber bogate są w polarne lipidy. Występują tam dwa 

główne glikolipidy i dwa główne fosfolipidy, które zawierają dość dużo N-acetylowanej 

glukozoaminy (Donato i in, 1991). W skład fosfolipidów wchodzą głównie rozgałęzione 

kwasy tłuszczowe izo- 17:0, 16:0 oraz antyizo- 15:0 i 17:0 (Yang i in., 2006). Główne 

glikolipidy, oznaczane jako GL-1a oraz GL-1b, zawierają wewnętrznie umiejscowioną 

galaktozoaminę oraz trzy reszty glukozy, ale różnią się składem kwasów tłuszczowych.  

GL-1a posiada przede wszystkim 17:0 rozgałęziony 2-OH kwas tłuszczowy tj. 2-hydroksy-
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15-metyloheksadekanowy, natomiast GL-1b wyróżnia się mieszaniną rozgałęzionych kwasów 

15:0, 17:0 oraz 3-hydroksykwasów 15:0 i 17:0 (Ferreira i in., 1999). 

 Thermus ruber znaleziono również w Afryce. Nie różni się on pod względem cech 

morfologicznych i fizjologicznych od szczepu pochodzącego z Kamczatki, jednakże odznacza 

się jasno pomarańczowym zabarwieniem (Loginova i in., 1978). Szczepy o różowym  

i czerwonym zabarwieniu wyizolowano z gorących źródeł Islandii i Australii (Spanevello  

i Patel, 2004). Dominującym karotenoidem tego termofila jest 1’-β-glukopiranozylo-3,4,3’,4’-

tetrahydro-1’,2’-dihydro- β,ψ-karoten-2-on, który tworzy kilka pochodnych acylowanych  

10-17 węglowymi prostymi bądź rozgałęzionymi kwasami tłuszczowymi w pozycji 6 

pierścienia glukozy. Długość cząsteczki karotenoidu jest podobna do głębokości dwuwarstwy 

lipidowej, co sprzyja stabilizacji błony poprzez spinanie dwuwarstwy przez estry glikozylowe

karotenoidów (Burgess i in., 1999). Karotenoidowe barwniki włączone są do struktury 

dwuwarstwy lipidowej wskutek całkowitego zanurzenia w hydrofobowym rdzeniu błony. 

Dzięki temu zachodzą interakcje karotenoidu z alkilowymi łańcuchami lipidów za 

pośrednictwem oddziaływań van der Waalsa, co usztywnia i stabilizuje strukturę błony 

(Gruszecki i Strzałka, 2005). Odpowiedzialne za stabilizację błon i białek Thermus ruber są 

również poliaminy tj. putrescyna, spermidyna, norspermidyna, homospermidyna, spermina, 

norspermina i termospermina (Hamana i in., 1991).  

Thermus ruber podobnie jak wiele innych termofili jest wykorzystywany w biologii 

molekularnej w celu klonowania genów kodujących termostabilne enzymy w komórkach 

mikroorganizmów mezofilnych. Uzyskane białka rekombinantowe zachowują 

termostabilność, są odporne na proteolizę w komórkach gospodarza oraz mogą być łatwo 

oczyszczone poprzez termiczną precypitację termolabilnych białek gospodarza. 

Przeprowadzono do tej pory klonowanie genów z Thermus ruber kodujących fosfatazę 

alkaliczną oraz chaperon Hsp 70 (Pleckaityte i in., 2003; Yurchenko i in., 2003). 

 

4. α-GLUKOZYDAZY 
 

4.1. Ogólna charakterystyka 

α-Glukozydazy (EC 3.2.1.20, α-D-glukozydo glukohydrolazy) są szeroko 

rozpowszechnione w komórkach mikroorganizmów oraz w tkankach roślinnych  

i zwierzęcych. Są one grupą egzoenzymów oddzielających reszty glukozylowe poprzez 

rozszczepienie wiązań α-1,4-glikozydowych lub z mniejszą aktywnością α-1,6-
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glikozydowych od strony nieredukującego końca cząsteczek disacharydów, oligosacharydów 

lub niekiedy polisacharydów. W przeciwieństwie do glukoamylaz enzymy te charakteryzują 

się wzrastającą aktywnością względem małocząsteczkowych substratów oraz zdolnością 

hydrolizowania maltozy, sacharozy i innych disacharydów. Aktywność glukoamylaz jest 

natomiast największa względem polisacharydów i dość szybko maleje w miarę zmniejszania 

się masy cząsteczkowej substratu (Krasikov i in., 2001). Niektóre α-glukozydazy wykazują 

aktywność względem wiązań α-1,3-glikozydowych. Ich przykładem jest enzym  

z Acremonium implicatum, który rozszczepia te wiązania z 2-3 krotnie większą aktywnością 

niż w przypadku hydrolizy wiązań α-1,4-glikozydowych (Yamamoto i in., 2004b).  

α-Glukozydaza z Schizosaccharomyces pombe przejawia natomiast aktywność względem 

wiązań: α-1,2; α-1,3; α-1,4 i α-1,6-glikozydowych (Okuyama i in., 2005). Zależnie od 

pochodzenia i rodzaju preferowanego substratu α-glukozydazy dzielą się na trzy grupy  

o odmiennej specyficzności substratowej. Do pierwszej należą α-glukozydazy hydrolizujące 

najwydajniej sacharozę i glikozydy zawierające alkilowe lub arylowe reszty aglikonu. Druga 

grupa tych enzymów wykazuje największą aktywność względem maltozy i izomaltozy oraz 

znacznie mniejszą względem oligosacharydów i jest często nazywana maltazami (Krasikov  

i in., 2001). Do α-glukozydaz trzeciego typu zalicza się enzymy o aktywności maltazy, które 

działają również na skrobię, amylozę oraz oligosacharydy zawierające wiązanie α-1,6-

glikozydowe (Frandsen i in., 2002). Enzym pochodzący z Chaetomium thermophilum działa 

najefektywniej na maltozę, amylozę i skrobię, ale również katalizuje rekcję transglikozylacji 

przekształcając maltozę w trehalozę. Odmiennie od syntaz trehalozy białko te nie ma 

zdolności katalizowania reakcji odwrotnej powodującej konwersję trehalozy do maltozy 

(Giannesi i in., 2006). Thermoanaerobacter thermohydrosulfuricus wytwarza α-glukozydazę, 

która oprócz aktywności maltazy i glukohydrolazy wykazuje też aktywność 

maltodekstrynohydrolazy (Wimmer i in., 1997).  

Na podstawie homologii sekwencji aminokwasowych i budowy domen katalitycznych 

hydrolazy glikozylowe podzielono na 81 rodzin. α-Glukozydazy należą do rodzin 13 i 31 

(Henrissat i Bairoch, 1993). Nieco inną klasyfikację uwzględniającą homologię sekwencji 

aminokwasowych w ściśle zakonserwowanych regionach pierwszorzędowej struktury  

α-glukozydaz zaproponował Chiba (1973). Zgodnie z tym podziałem enzymy występujące  

w komórkach drożdży, tkankach owadów czy bakterii z rodziny Bacillus należą do rodziny I 

posiadającej cztery zakonserwowane regiony. Rodzina II obejmuje α-glukozydazy z tkanek 

roślinnych i zwierzęcych oraz z grzybów Aspergillus, które zawierają dodatkowo region piąty 
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(Tab. 4). α-Glukozydazy rodziny I i II różnią się wrażliwością na działanie izoakarbozy 

(pseudotetrasacharydu) i akarviozyno-glukozy (pseudotrisacharydu). Obydwa związki 

zmniejszają w podobnym stopniu aktywność enzymów rodziny II, natomiast aktywność 

enzymów rodziny I jest silnie hamowana akarviozyno-glukozą, a słabiej przez izoakarbozę 

(Kimura i in., 2004).  

 

Tabela 4. Źródła niektórych α-glukozydaz z rodziny I i II  

Rodziny 
α-glukozydaz Źródło enzymu  Literatura 

 
α-glukozydazy I 

 
Bacillus sp. (SAM1606) 
Bacillus cereus 
Bacillus coagulans 
Bacillus stearothermophilus 
Bacillus thermoglucosidasius 
Bacillus thuringiensis 
Escherichia coli 
Saccharomyces cerevisiae 
Streptococcus mutans 
Thermus caldophilus 
 

 
Noguchi i in., 2003b 
Krasikov i in., 2001 
Krasikov i in., 2001 
Nishio i in., 2002 
Suzuki i in., 1979 
Rowe i Margaritis, 2004 
Krasikov i in., 2001 
Yamamoto i in., 2004a 
Saburi i in., 2006 
Krasikov i in., 2001 
 

α-glukozydazy II 

 
Aspergillus nidulans 
Aspergillus niger 
Aspergillus oryzae 
Candida albicans 
Candida tsukubaensis 
Mucor javanicus 
Schizosaccharomyces pombe 
Sulfolobus solfataricus 
Thermotoga maritima 
 

 
Kato i in., 2002 
Krasikov i in., 2001 
Krasikov i in., 2001 
Torre-Bouscoulet i in., 2004 
Krasikov i in., 2001 
Krasikov i in., 2001 
Okuyama i in., 2005 
Ernst i in., 2006 
Raasch i in., 2000 

 

Zbudowana z sześciu jednakowych podjednostek α-glukozydaza II, pochodząca  

z Bacillus thermoamyloliquefaciens posiada centrum katalityczne o podwójnej aktywności  

i działa zarówno na wiązania α-1,4-glikozydowe w maltooligosacharydach, amylozie, 

amylopektynie, glikogenie, jak również na wiązania α-1,6-glikozydowe. Enzym ten wykazuje 

aktywność egzo-α-1,4-glikozydazy oraz oligo-1,6-glikozydazy (Suzuki i in., 1997a).  

α-Glukozydazy należące do 31 rodziny hydrolaz glikozydowych są zazwyczaj 

pochodzenia eukariotycznego za wyjątkiem enzymu z Sulfolobus solfataricus. Enzymy te nie 

zawierają sekwencji aminokwasowych homologicznych do α-glukozydaz z 13 rodziny  

(Rys. 7) (Kashiwabara i in., 2000). Według Nishio i współpracowników (2002) do 31 rodziny 



α-Glukozydazy 
 

 29

hydrolaz glikozydowych zalicza się także α-glukozydazy występujące w buraku cukrowym, 

ryżu, kukurydzy i Aspergillus niger charakteryzujące się aktywnością względem 1- i 2-

dezoksyglikozydów. 

 

 
 
Rys. 7. Drzewo filogenetyczne α-glukozydaz z 31 rodziny hydrolaz glikozydowych  (Kato 

 i in., 2002) 
 

Bacillus cereus, Bacillus stearothermophilus, Bacillus sp. szczep SAM1606, 

Streptococcus mutans i Saccharomyces cerevisiae wytwarzają α-glukozydazy należące do  

13-tej rodziny hydrolaz glikozydowych. Charakterystyczną cechą tych enzymów jest 

występowanie w ich cząsteczkach czterech wysoce zakonserwowanych regionów oraz 

zdolność rozszczepiania wiązań α-1,1-; α-1,3-; α-1,4-; i α-1,6-glikozydowych  

w disacharydach i oligosacharydach (Frandsen i in., 2002; Noguchi i in., 2003a; Saburi i in., 

2006; Yamamoto i in., 2004a).  

Hydrolazy glikozydowe należące do rodziny 13-tej mają strukturę (β/α)8 walca. 

Obszar katalityczny tych enzymów mieści się w tzw. domenie A, utworzonej przez osiem 

ułożonych w formie cylindra β-struktur otoczonych ośmioma odcinkami α-helikalnymi. 

Kolejne struktury β i α są połączone nieregularnymi fragmentami łańcucha, tworzącymi 

pętle. Umiejscowione są w nich reszty aminokwasowe tworzące miejsca wiążące substrat 

oraz katalizujące przebieg reakcji. Niektóre α-glukozydazy zawierają też krótką sekwencję 
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zlokalizowaną po drugim odcinku β-fałdowym domeny A (Galas i in., 1996).  

 

4.2. Mechanizm działania 

α-Glukozydazy katalizują głównie reakcje hydrolizy, a niektóre z nich również 

reakcję transglikozylacji. Podczas hydrolizy następuje przeniesienie reszty glukozylowej 

pochodzącej z nieredukującego końca oligosacharydu na cząsteczkę wody, a w przypadku 

transglikozylacji na cząsteczkę innego akceptora. W reakcji hydrolizy glukoza uwalniana jest 

w formie α-anomeru i konfiguracja ta jest również zachowana w produkcie transglikozylacji. 

Zachowanie tej konfiguracji jest możliwe dzięki mechanizmowi podwójnego przemieszczenia 

podczas substytucji nukleofilowej. Natomiast glukoamylazy katalizujące hydrolizę tych 

samych substratów wytwarzają produkt o β-konfiguracji (β-glukozę) i nie przeprowadzają 

reakcji transglikozylacji (Rys. 8) (Krasikov i in., 2001). 

 

 

 
 
Rys. 8. Schemat reakcji hydrolizy i tranglikozylacji katalizowanych przez α-glukozydazę (a) 

oraz glukoamylazę (b) (Krasikov i in., 2001) 
 

Głównym produktem reakcji katalizowanej α-glukozydazą jest glukoza. Możliwe jest 

jednak tworzenie się pewnej ilości małocząsteczkowych oligosacharydów wskutek 

oddziaływania enzymu przyłączonego podczas tworzenia się kompleksu przejściowego do 

nieredukującego końca cząsteczki polisacharydu na wiązanie glikozydowe w sąsiednim zwoju 

skrobiowej helisy i uwolnienie jej fragmentu złożonego z sześciu lub siedmiu reszt 

glukozylowych. Ponadto podczas zaawansowanej hydrolizy maltozy i małocząsteczkowych 

oligosacharydów pewna ilość wytworzonej glukozy jest zużywana w reakcjach 

transglikozylacji (Schönert i in., 1999). 
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4.3. Właściwości termostabilnych α-glukozydaz  

Enzymy z organizmów termofilnych posiadają z reguły optymalną temperaturę 

działania zbliżoną do optymalnej temperatury rozwoju mikroorganizmu, z którego pochodzą. 

Najbardziej termostabilne α-glukozydazy osiągające maksymalną aktywność  

w temperaturach 105-115 °C wyizolowano z Sulfolobus solfataricus, Thermotoga 

hydrothermalis, Pyrococcus woesei i Pyrococcus furiosus (Tab. 5) (Constantino i in., 1990; 

Martino i in., 2001).  

 

Tabela 5. Źródła i optymalne warunki działania niektórych termostabilnych α-glukozydaz 

Optymalne warunki 
reakcji enzymatycznej 

Źródło α-glukozydazy 

Optymalna temp
rozwoju 

mikroorganizmu
[°C] 

temp. [°C] pH  Literatura 

Bacillus caldotenax 
 

65 70 6,0-6,8 Suzuki i in., 
1997b 

Bacillus caldovelox 
 

60 50 – 60 5,5-6,0 Giblin i in, 1987 

Bacillus flavocaldarius 
 

76 78 6,2 Murakami i in., 
1998 

Bacillus stearothermophilus 
 

60 70 6,3 Suzuki i in., 1984 

Bacillus thermoglucosidius 
 

60 
 

75 5,0-6,0 Suzuki i in., 1976 

Pyrococcus furiosus 
 

100 115 5,5 Constantino i in., 
1990 

Pyrococcus woesei 
 

100 110 5,0-5,5 Linke i in., 1992 

Thermococcus 
hydrothermalis 

85 110 5,0-5,5 Lévêque i in., 
2000 

     

Thermoanaerobacter 
thermohydrosulfuricus 

65 75 5,0-7,0 Wimmer i in., 
1997 

     

Thermotoga maritima 
 

80 90 7,5 Raasch i in., 2000

Thermus thermophilus 
 

70 85 72 Zdziebło i 
Synowiecki, 2002

Sulfolobus solfataricus 
 

87 105 4,5-5,5 Rolfsmeier i 
Blum, 1995 

Sulfolobus shibatae 
 

81 85 5,5 Di Lernia i in., 
1998 

 

Tylko w nielicznych przypadkach różnice pomiędzy temperaturami reakcji 

enzymatycznej i rozwoju mikroorganizmów przekraczają 15 °C. Zaobserwowano to  
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w przypadku Bacillus thermoglucosidius, Bacillus thermoamyloliquefaciens i Pyrococcus 

furiosus (Constantino i in., 1990; Suzuki i in., 1976; Suzuki i in., 1997a). Enzymy pochodzące 

z termofilnych bakterii mają mniejszą termostabilność od białek pochodzących  

z hipertermofili i ulegają szybkiej inaktywacji po przekroczeniu optymalnej temperatury 

działania. Drobnoustroje tlenowe nie przystosowały się do środowisk o temperaturze wyższej 

od 85 °C m.in. z powodu zbyt małej dostępności tlenu wywołanej znacznym zmniejszeniem 

się jego rozpuszczalności (Lasa i Berenguer, 1993). W celu zwiększenia wydajności 

wytwarzania termostabilnych enzymów stosuje się często ekspresję odpowiednich genów 

hipertermofili w mikroorganizmach mezofilnych. Obecnie mało jest jednak w pełni udanych 

prób klonowania genu α-glukozydazy z archeonów do komórek mezofili. Przykładem 

zakończonych powodzeniem eksperymentów jest rekombinantowa α-glukozydaza  

z Sulfolobus solfataricus i Thermotoga maritima (Martino i in., 2001; Raasch i in., 2000). 

Niekiedy hipertermofilne enzymy po ekspresji w komórkach mezofili zmieniają lub tracą 

aktywność lub mają uzyskują mniejszą termostabilność. Jest to spowodowane 

nieprawidłowościami modyfikacji potranslacyjnych, jak również brakiem w komórkach 

mezofilnego gospodarza odpowiednich białek opiekuńczych (Vieille i Zeikus, 2001). 

α-Glukozydazy bakterii termofilnych mają znacznie większą ciepłooporność niż ich 

termolabilne analogi. Okresy połowicznej inaktywacji enzymu pochodzącego z  Sulfolobus 

solfataricus w temperaturach 100, 95 i 85 °C wynoszą odpowiednio 2,7; 3,0 i 11 godzin.  

Pomimo najlepszego rozwoju wymienionego mikroorganizmu w kwaśnym środowisku o pH 

2-3, wytwarzana w jego komórkach α-glukozydaza przejawia największą aktywność przy pH 

4,5 a przy pH 3,5 wykazuje połowę aktywności maksymalnej. Enzym ten wykazuje 

największą aktywność wobec maltozy i mniejszą względem izomaltozy oraz innych 

disacharydów z wiązaniami α-1,6-glikozydowymi (Rolfsmeier i Blum, 1995).  

Podobną specyficzność substratową przejawia α-glukozydaza Pyrococcus furiosus, 

która jest zupełnie nieaktywna względem skrobi oraz sacharozy i wykazuje dużą aktywność 

specyficzną hydrolizy maltozy (1760 U/mg białka), znacznie większą niż izomaltozy (951 

U/mg) i GlcαpNp (287 U/mg). Aktywność tego enzymu zmienia się nieznacznie w zakresie 

od 105 °C do 115 °C i maleje o około 50 % po obniżeniu temperatury reakcji do 98 °C 

(Constantino i in., 1990). Wewnątrzkomórkowa α-glukozydaza z Thermococcus 

hydrothermalis degraduje wiązania α-1,4- i α-1,6-glikozydowe polisacharydów oraz wiązania 

α-1,4-glikozydowe oligosacharydów i jest stabilna w zakresie pH 5,0-8,0 (Legin i in., 1998).  

Zdolność katalizowania hydrolizy amylozy, amylopektyny, rozpuszczalnej skrobi  
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i glikogenu wykazuje też termostabilna α-glukozydaza z Bacillus stearothermophilus, która 

posiada także niewielką aktywność względem sacharozy. Enzym ten jest monomerem o masie 

cząsteczkowej 47 kDa (Suzuki i in., 1984). Podobną masę cząsteczkową (55 kDa) ma  

α-glukozydaza z Bacillus thermoglucosidius (Suzuki i in., 1976). 

 

4.4. α-Glukozydazy roślinne i zwierzęce 

α-Glukozydazy występują również w tkankach wyższych organizmów. Są one  

w większości przypadków enzymami wewnątrzkomórkowymi, chociaż niektóre z nich są 

transportowane do środowiska. α-Glukozydazy pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego 

dzielą się na kwaśne wykazujące największą aktywność przy pH 4,0-5,0 i obojętne  

o optymalnym pH działania od 6,0 do 7,0 (Krasikov i in., 2001). 

W roślinach enzymy te występują w nasionach, liściach, korzeniach i owocach. Są 

zaliczane do 31 rodziny hydrolaz glikozydowych. Najważniejszą funkcją tych białek jest 

hydroliza oligosacharydów wytwarzanych ze skrobi przy udziale α-amylaz między innymi 

podczas kiełkowania nasion. Produktem tej reakcji jest glukoza służąca jako źródło energii 

dla rośliny. Roślinne α-glukozydazy są przeważnie białkami o masie cząsteczkowej 65-150 

kDa różniącymi się punktem izoelektrycznym i optymalnym pH działania. Wyjątek stanowią 

α-glukozydazy występujące w miąższu banana lub chloroplastach grochu, których masa 

cząsteczkowa wynosi 40-50 kDa. Większość tych białek przejawia największą aktywność 

przy pH 4-5, a tylko niektóre przy pH 6-7. Enzymy te cechuje duża specyficzność 

substratowa, ale większość z nich preferuje maltozę i dłuższe α-1,4-maltooligosacharydy. 

Ponieważ wiele z nich zdolnych jest do degradacji skrobi, należy je zaliczyć do drugiego  

i trzeciego typu α-glukozydaz (Frandsen i Svensson, 1998). 

Kwaśne α-glukozydazy pochodzenia zwierzęcego występują w lizosomach komórek 

somatycznych, gdzie biorą udział w hydrolizie glikogenu. Rozkładają one wiązania α-1,4-

glikozydowe oraz z mniejszą aktywnością α-1,6-glikozydowe w naturalnych oligo-  

i polisacharydach, jak również mają zdolność degradacji syntetycznych substratów takich jak 

β-naftylo-α-glukozyd. Natomiast obojętne α-glukozydazy znajdują się w płynach 

ustrojowych i tkankach, pełniąc rozmaite niezupełnie jeszcze wyjaśnione funkcje biologiczne 

(Krasikov i in., 2001). 

Zwierzęce α-glukozydazy wchodzą w skład szlaku metabolicznego glikogenu 

stanowiącego materiał zapasowy organizmu, gromadzony w wątrobie i mięśniach. Znajdują 
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się one też w soku jelitowym uczestnicząc w trawieniu dostarczanych z pokarmem 

polisacharydów. W trakcie wchłaniania disacharydów przez ścianę jelita cienkiego enzymy te 

katalizują hydrolizę maltozy. Występujący u niektórych osób brak wytwarzania lizosomalnej 

α-glukozydazy jest przyczyną uwarunkowanej genetycznie choroby Pompego, która 

prowadzi do zaburzeń w pracy serca i układu oddechowego, a w konsekwencji do śmierci 

niemowląt w okresie pierwszych dwóch lat życia (Stryer, 1999). Leczenie tej choroby polega 

na enzymatycznej terapii zastępczej. W tym celu stosowany jest preparat Myozyme będący 

kopią ludzkiego enzymu wyprodukowaną metodą inżynierii genetycznej. Lek ten otrzymał  

w 2006 roku pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi 

(CHMP) Europejskiej Agencji Leków i został dopuszczony do obrotu. Inną obiecującą 

strategią leczenia choroby Pompego wydaje się być także terapia genowa (Poenaru, 2000). 

W komórkach ssaków wyróżnia się α-glukozydazy I i II retikulum 

endoplazmatycznego odpowiadające za kontrolę mechanizmu tworzenia glikoprotein. 

Wskutek przeniesienia oligosacharydu Glc3Man9GlcNAc2 na syntetyzowany peptyd zachodzi 

glikozylacja reszt asparaginy glikoprotein zwierzęcych, po czym kolejne trzy reszty glukozy 

są usuwane przez α-glukozydazy I i II. Glukozydaza II jest tetrametrem o masie 

cząsteczkowej ok. 110 kDa i należy do grupy obojętnych α-glukozydaz (Roth i in., 2003). 

 

4.5. Inhibitory α-glukozydaz 

Inhibitory α-glukozydaz stanowią dużą grupę związków i niektóre z nich są używane 

jako leki. W terapii insulino-zależnej cukrzycy typu II stosuje się akarbozę. Jest to 

tetrapseudosacharyd zawierający dwie reszty glukozy, 4-amino-4,6-dideoksy-glukozę oraz 

resztę walienaminową. Akarboza jest metabolitem wytwarzanym przez szczepy z rodzaju 

Actinoplanes sp. działającym jako kompetytywny inhibitor trzustkowej α-amylazy 

i α-glukozydazy występującej w komórkach nabłonkowych jelita cienkiego (Wehmeier  

i Piepersberg, 2004). Trzustkowa α-amylaza rozkłada skrobię do oligosacharydów, a jelitowa 

α-glukozydaza hydrolizuje oligo-, tri-i disacharydy do glukozy i innych monosacharydów. 

Inaktywacja tych enzymów u osób z cukrzycą przyczynia się do opóźnienia wchłaniania 

glukozy i obniżenia hiperglikemii poposiłkowej. Akarboza nie ogranicza jednak wzrostu 

stężenia glukozy we krwi po spożyciu czystej glukozy, fruktozy lub laktozy.  
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Rys. 9. Schemat interakcji zmodyfikowanej akarbozy z 4-α-glukanotransferazą  

z Thermotoga maritima (Rouienikova i in., 2002) 
 

Hamowanie aktywności α-glukozydaz polega na tworzeniu wiązań wodorowych 

pomiędzy cząsteczkami enzymu a akarbozą. Wskazują na to badania oddziaływania 

zmodyfikowanej akarbozy (pentapseudosacharydu) z homologiem α-glukozydazy (4-α-

glukanotransferazą) z Thermotoga maritima, wykazującą wysokie podobieństwo sekwencji 

aminokwasowej z α-glukozydazą z Saccharomyces cerevisiae. Wiązania wodorowe tworzą 

się między mostkiem azotowym akarbozy a zakonserwowaną resztą Asp 278 białka  

z Thermotoga maritima, odpowiadającą w przypadku α-glukozydazy z Saccharomyces 

cerevisiae reszcie Asp 343 (Rys. 9) (Rouienikova i in., 2002). 

Inhibitorem α-glukozydaz jest też występujący w ziarnach soi 5,7,4’-

trihydroksyizoflawon, którego skuteczność znacznie zwiększają kationy: Cu2+, Ni2+, Mg2+, 

Fe2+, Hg2+, Zn2+, Pb2+, V5+ i V4+ (Lee i Lee, 2001; Wang i in., 2004a i b). Wyniki tych badań 

wskazują na możliwość stosowania zarówno samego izoflawonu, jak również jego 

mieszaniny z niektórymi solami podczas leczenia zaburzeń metabolizmu (Lee i Lee, 2001). 

Dość istotne znaczenie ma deazaktywujące działanie kationów miedzi i cynku, które 

odgrywają ważną rolę w wielu biologicznych funkcjach komórek. W terapii cukrzycy 

stosowane też są sole cynku, niklu i wanadu. Mechanizm hamującego działania jonów metali 

na α-glukozydazy nie został do tej pory poznany. Najsilniejszy efekt wywierają jony miedzi, 

wanadu, niklu i cynku, nieco słabszy jony żelaza i boru, a najmniejszy kationy magnezu. Jony 

manganu, wapnia i glinu nie mają wpływu na aktywność enzymu (Wang i in., 2004a). 

Innymi inhibitorami α-glukozydaz są disacharydy (kojibioza, nigeroza), iminocukry 

(nojirimycyna, 1-deoksynojirimycyna), pseudoaminocukry (walidamycyna, walienamina, 

wogliboza), tiocukry (salacinol, kotalanol, 1,2,3-trihydroksy-propylo-salacinol) lub inne 
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pochodne nieglikozydowe (Borges i in., 2006). 

 

4.6. Możliwości zastosowania α-glukozydazy 

Enzymatyczna hydroliza jest przyjazną dla środowiska ale niezupełnie jeszcze 

udoskonaloną metodą otrzymywania syropów skrobiowych. Wadą tego procesu jest jego 

podział na odrębne etapy upłynniania i scukrzania różniące się temperaturą i kwasowością 

środowiska reakcji. W celu szybkiego i zupełnego skleikowania skrobi do upłynniania należy 

stosować α-amylazę aktywną w temperaturze 90-100 °C. Stosowane dotychczas w etapie 

scukrzania glukoamylazy lub β-amylazy są natomiast szybko inaktywowane w temperaturach 

około 60 °C i nie są dotychczas znane źródła tych enzymów o większej termostabilności 

(Tab. 6). Przed rozpoczęciem scukrzania konieczne jest więc oziębienie roztworu uzyskanych 

maltodekstryn, powodujące zmniejszenie wydajności procesu i niepożądany wzrost lepkości 

mieszaniny reakcyjnej. 

Ponadto, scukrzanie skrobi jest etapem ograniczającym wydajność procesu ze względu 

na długi czas reakcji wynoszący 48-96 godzin. Aktywność glukoamylazy używanej do 

wytwarzania syropów glukozowych jest największa wobec polisacharydów i dość szybko 

maleje w miarę wzrostu stopnia degradacji skrobi i w wyniku tego szybkość scukrzania 

obniża się. Kolejną wadą stosowanych glukoamylaz (EC 3.2.1.3) rozszczepiających wiązania 

α-1,4- oraz ze znacznie mniejszą szybkością α-1,6-glikozydowe, znajdujące się przy 

nieredukującym końcu cząsteczek amylozy i amylopektyny, jest zbyt niskie optymalne pH 

działania. W hydrolizacie kumulują się wolniej rozkładane przez glukoamylazę 

oligosacharydy i maltoza. Gromadzenie się tych produktów można ograniczyć stosując  

α-glukozydazę o dużej aktywności względem małocząsteczkowych oligosacharydów  

i disacharydów (Kennedy i in., 1988). 

Innymi wadami stosowanych glukoamylaz jest inaktywacja enzymu pod wpływem 

soli wapnia dodanych uprzednio do środowiska reakcji w celu polepszenia efektywności 

działania i termostabilności α-amylazy z Bacillus licheniformis (Termamyl®). Rozwiązaniem 

problemu może być zastąpienie glukoamylaz termostabilnymi α-glukozydazami dostępnymi  

z wielu termofilnych mikroorganizmów, takich jak: Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, 

Pyrococcus furiosus lub Sulfolobus solfataricus. Ich zastosowanie pozwoli na skrócenie czasu 

trwania procesu i obniżenie kosztów wskutek możliwości przeprowadzenia jednoetapowej 

hydrolizy skrobi katalizowanej układem multienzymatycznym (Synowiecki i Grzybowska, 

2001). 
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Tabela 6. Źródła i warunki działania enzymów o potencjalnych możliwościach zastosowania 
w hydrolizie skrobi (Bertoldo i Antranikian, 2002; Guzman-Maldonado i Paredes-
Lopez, 1995) 

Optymalne warunki działania 
Enzym Źródło enzymu 

temp. [°C] pH 

α-amylaza 
 
 

 
Aspergillus niger 
Aspergillus oryzae  
Bacillus licheniformis 
Pyrococcus furiosus 
Pyrococcus woesei 
Thermococcus aggregans 
Thermotoga maritima 
 

 
60 
40 
90 
100 
100 
100 

85-90 

 
5,0-6,0 
5,5-5,9 
5,0-7,0 
5,5-6,0 

5,5 
6,5 
7,0 

β-amylaza 
 

Bacillus sp. 
Clostridium sp. 
 

55-60 
75-85 

5,0 
5,5-6,0 

glukoamylaza 
 

Picrophilus oshimae 
Picrophilus torridus 
Thermoplasma acidophilum 

90 
90 
90 

2,0 
2,0 
2,0 

 

pululanaza 
 

Klebsiella aerogenes 
Pyrococcus furiosus 
Pyrococcus woesei 
Thermococcus hydrothermalis 

60 
100 
100 
95 

5,0 
6,0 
6,0 
5,5 

 
izomeraza glukozowa Bacillus circulans 65 8,2 

α-glukozydaza 
 
 

Pyrococcus furiosus 
Pyrococcus woesei 
Thermococcus hydrothermalis 
 

115 
100 
110 

5,5 
5,0-5,5 
5,0-5,5 

 

Niezbędne jest jednak zastosowanie do scukrzania skrobi termostabilnego enzymu 

aktywnego przy pH 5,5-6,5 zbliżonym do optymalnego pH działania używanych α-amylaz. 

Inną alternatywą jest równoczesne zastosowanie w etapie scukrzania α-glukozydazy  

i glukoamylazy, co ograniczy rewersję glukozy następującą po wzroście jej stężenia  

w produkcie. Większość dotychczas zbadanych α-glukozydaz ze względu na niską 

termostabilność jest mało przydatna w przetwórstwie skrobi. Niewiele α-glukozydaz 

znaleziono u termofilnych mikroorganizmów. Natomiast praktyczne zastosowanie 

α-glukozydaz z archeonów jest obecnie jeszcze dość ograniczone (Egorova i Antranikian, 

2005). 

 Enzymatyczne scukrzanie upłynnionej skrobi pozwala na uzyskanie syropów  

o różnym profilu oligosacharydów (Rys.10). Produktem upłynniania są maltodekstryny, 



α-Glukozydazy 
 

 38

natomiast produktami procesu scukrzania są dekstryny graniczne, maltoza  

i glukoza. Wchodzą one w skład syropów, które różnią się stopniem hydrolizy skrobi  

i charakteryzuje się je ekwiwalentem dekstrozowym (DE), wyrażającym ilość cukrów 

redukujących, zwykle glukozy, przypadających na jednostkę suchej masy produktów.  

 

 
 
Rys. 10. Schemat otrzymywania syropów skrobiowych (wg Słomińska, 1995) 
 

Substratem do produkcji syropów skrobiowych są syropy maltodekstrynowe. Maltodekstryny 

są produktem częściowej hydrolizy skrobi o DE nie przekraczającym 20, uzyskiwanym  

w wyniku upłynniania skrobi bakteryjną α-amylazą. Natomiast produktem całkowitej 

hydrolizy skrobi jest glukoza. Syropy glukozowe o DE wynoszącym 80-90 otrzymuje się na 

drodze upłynniania skrobi i scukrzania mieszaniną glukoamylazy i pululanazy. Syropy 

glukozowe zawierają głównie 93-98 % glukozy, a także 1-3 % maltozy, 0,3-0,5 % maltotriozy 

oraz 1-2 % innych sacharydów. Są one używane jako substrat w otrzymywaniu syropów 

fruktozowych uzyskiwanych przez reakcję izomeryzacji D-glukozy do D-fruktozy, czego 

efektem jest około 2-krotny wzrost słodkości otrzymywanego produktu (Bryjak, 1999). 

Syropy maltozowe o DE od 40 do 80 uzyskuje się podobnie jak syropy glukozowe w procesie 

scukrzania skrobi poprzedzonego jej upłynnianiem. Syropy zawierające dominującą ilość 

glukozy i maltozy to syropy wysokoscukrzone (Słomińska, 1995). 

 Enzymatyczną hydrolizę skrobi stosuje się powszechnie w browarnictwie, 

gorzelnictwie oraz w produkcji syropów skrobiowych (Tab.7) (Bryjak, 1999). 

Skrobia 

Upłynniona skrobia 

Syrop izomeryzowany 

Syrop 
wysokoscukrzony 

izomeraza  
glukozowa 

Syrop 
izomaltooligo- 
sacharydowy 

glukoamylaza 
+ pululanaza 

Hydrolizat glukozowy 

α-amylaza pleśniowa 
+ glukoamylaza 

Syrop 
maltozowy 

Syrop 
maltotetraozowy 

β-amylaza 
+ α-glukozydaza 

α-amylaza pleśniowa 
lub β-amylaza + pululanaza maltotetraozydaza 

+ pululanaza 
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Tabela 7. Przykłady zastosowań produktów hydrolizy skrobi (Bryjak, 1999) 
 

Rodzaj produktu 
hydrolizy skrobi 
 

Przykłady zastosowań 

 
syropy fruktozowe 

 
przemysł piekarski, produkcja mrożonej żywności 
produkcja napojów bezalkoholowych np. Mirinda, Pepsi Cola, 
syropów owocowych, konfitur 
 

syropy glukozowe produkcja leków, witamin, kwasów organicznych  
przemysł cukierniczy 
produkcja żywności dla niemowląt 
produkcja żywności niskokalorycznej (produkcja polidekstrozy) 
substrat do produkcji syropów fruktozowych 
 

syropy maltozowe 
 

produkcja słodyczy, napojów bezalkoholowych, ciast, mrożonych 
przetworów cukierniczych oraz żywności dla dzieci i diabetyków 
(regulator wilgotności żywności, stabilizator i nośnik związków 
zapachowych 
 

syropy 
maltodekstrynowe 

produkcja lodów i mrożonek, miękkich cukierków, polew do ciast, 
tworzenie zewnętrznych warstw cukierków, 
regulator wilgotności chleba 
wypełniacz w sproszkowanej żywności 
substrat do produkcji syropów skrobiowych 
 

 

5. SYNTAZA TREHALOZY 
 

5.1. Ogólna charakterystyka 

Syntaza trehalozy (α-D-glukozylotransferaza maltozy – EC 5.4.99.16) jest enzymem 

katalizującym izomeryzację występującego w maltozie wiązania α-1,4-glikozydowego do 

wiązania α-1,1-glikozydowego charakterystycznego dla trehalozy. Enzym ten może być 

wykorzystany  do przemysłowego wytwarzania trehalozy z łatwo dostępnych i niedrogich 

syropów maltozowych. Umożliwi to rozpowszechnienie zastosowań trehalozy przydatnej  

w medycynie i farmacji oraz jako dodatek do wielu artykułów żywnościowych. Syntaza 

trehalozy występuje u niektórych bakterii rodzaju Thermus, Pimelobacter sp. R48 oraz 

Pseudomonas sp. F1 (Koh i in., 1998; Nishimoto i in., 1996a i b; Ohguchi i in., 1997). 

Omawiana α-D-glukozylotransferaza maltozy jest najlepszym enzymem do przemysłowej 

produkcji trehalozy ze względu na możliwość stosowania tylko jednego enzymu 

pozwalającego na wytwarzanie wymienionego disacharydu. 
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Synteza trehalozy odbywa się również innymi sposobami i przebiega z udziałem 

rozmaitych enzymów w zależności od organizmu w jakim jest ona wytwarzana. Dotychczas 

poznano jeszcze dwa takie mechanizmy. Pierwszy z nich, występujący między innymi  

u Escherichia coli i Saccharomyces cerevisiae przebiega w dwóch etapach. Najpierw 

następuje przyłączenie glukozy pochodzącej z urydynodifosfoglukozy do glukozo-6-

fosforanu. W wyniku tej reakcji powstaje trehalozo-6-fosforan, przekształcany następnie 

przez fosfatazę trehalozo-6-fosforanu do trehalozy i fosforanu organicznego (Koen i in., 

2000). Drugi sposób syntezy trehalozy polega na jej wytwarzaniu z maltooligosacharydów, co 

zachodzi u Sulfolobus shibatae, Sulfolobus solfataricus, Rhizobium czy Brevibacterium.  

W tym przypadku w syntezie trehalozy kolejno uczestniczą dwa enzymy: syntaza 

maltooligotrehalozy i trehalozydaza. Pierwszy enzym katalizuje reakcję konwersji 

występującego na końcu cząsteczki maltooligosacharydu wiązania α-1,4-glikozydowego do 

α-1,1-glikozydowego. Produktem tej reakcji jest maltooligotrehaloza, która pod wpływem 

trehalozydazy jest następnie hydrolizowana do cząsteczki trehalozy i maltooligosacharydu 

pomniejszonego o dwie cząsteczki glukozy. Taki cykl powtarza się aż do oddzielenia prawie 

wszystkich reszt glukozy od cząsteczki maltooligosacharydu (Nakada i in., 1996). 

Właściwości syntaz trehalozy znacznie różnią się w zależności od ich pochodzenia. 

Enzym pochodzący z Pimelobacter sp. R48 wykazuje największą aktywność  

w temperaturze 20 °C przy pH 7,5, a w środowisku o pH 6,0-9,0 jest nadal aktywny po  

60 min inkubacji w 30 °C (Nishimoto i in., 1996b). Do mezofili, które syntetyzują ten enzym 

należy również Pseudomonas sp. F1. Produkowana przez niego syntaza trehalozy jest 

tetramerem o masie cząsteczkowej 250 kDa. Enzym ten przejawia maksymalną aktywność  

w temperaturze 45 °C przy pH 7,0 (Ohguchi i in., 1997). 

Wyższą temperaturę działania i lepszą termostabilność mają syntazy trehalozy 

wyizolowane z bakterii rodzaju Thermus. Enzymy te pochodzące z Thermus aquaticus lub 

Thermus thermophilus wykazują największą aktywność w temperaturze 65 °C przy pH 6,5 

(Nishimoto i in., 1996a; Zdziebło i Synowiecki, 2006). Takie warunki działania enzymu 

pozwalają na rozszerzenie zakresu jego zastosowań w porównaniu z syntazą pochodzącą  

z Pimelobacter sp. R48. Dotychczasowe badania dowiodły również, że skutecznymi 

inhibitorami syntazy trehalozy z Pimelobacter sp. R48 i Thermus aquaticus są jony: Cu2+, 

Hg2+ i Zn2+ (Nishimoto i in., 1996a i b). Wewnątrzkomórkowa syntaza trehalozy z Thermus 

aquaticus o masie cząsteczkowej 105 kDa katalizuje konwersję maltozy  

w trehalozę oraz trehalozy w maltozę uwalniając zawsze z obydwu substratów niewielką ilość 
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glukozy (Nishimoto i in., 1996a). W przypadku enzymu wyizolowanego z Thermus 

caldophilus maksymalna wydajność reakcji konwersji maltozy w trehalozę wynosi 86 %  

w temperaturze 40 °C, natomiast w 80 °C wynosi zaledwie 3,5 % (Koh i in., 1998). 

 

5.2. Właściwości i funkcje fizjologiczne trehalozy 

Trehaloza, czyli α-D-glukopiranozylo-1,1-α-glukopiranozyd, jest disacharydem 

zbudowanym z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem α-1,1-glikozydowym 

(Rys. 11). 

 

 
 
Rys. 11. Struktura trehalozy 

  

Nazwa trehaloza wprowadzona została dla określenia węglowodanu, identycznego  

z występującą w grzybach mykozą. Trehalozę wyizolowano po raz pierwszy z pustynnej 

manny występującej w kokonach poczwarek chrząszcza Larinus nidificans. Cukier ten,  

o wzorze cząsteczkowym C12H22O11, ma postać białego, bezwonnego proszku o temperaturze 

topnienia 203 °C, a przypadku monohydratu 97 °C. Masa cząsteczkowa bezwodnej trehalozy 

wynosi 342 Da, a skręcalność właściwa jej roztworu [αD
20] = +178 0 (Richards i in., 2002).  

W przeciwieństwie do sacharozy jest ona mniej słodka i wykazuje tylko 40-45 % słodkości 

sacharozy (Portmann i Birch, 1995). Rozpuszczalność trehalozy poniżej 80 °C jest mniejsza 

od sacharozy, ale powyżej tej temperatury znacznie wzrasta (Higashiyama, 2002) 

Trehaloza jest cukrem o dużej stabilności termicznej i odporności na hydrolizę  

w kwaśnym środowisku wynikającej z lokalizacji i energii wiązania glikozydowego. 

Struktura trehalozy łatwo dopasowuje się do kształtu cząsteczek, z którymi tworzy kompleks. 

Wynika to z braku wiązań wodorowych, które w innych cukrach stabilizują wzajemne 

położenie reszt glukozy. Jako cukier nieredukujący nie uczestniczy w reakcjach Maillarda. 

Wykazuje dużą stabilność chemiczną i posiada zdolność tworzenia niehigroskopijnego 

„szkliwa”. Może pełnić w komórkach funkcję rezerwy glukozy uwalnianej wskutek hydrolizy 
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katalizowanej trehalazą (Wolska – Mitaszko, 2001). Cukier ten występuje w postaci trzech 

izomerów: α,α-, α,β- i β,β-trehalozy. Najbardziej rozpowszechniony w przyrodzie izomer 

α,α, znajduje się m.in. w grzybach, bakteriach, nicieniach i owadach (Singer i Lindquist, 

1998). 

Trehaloza uczestniczy w mechanizmach ochronnych uruchamianych w ekstremalnych 

warunkach środowiska przez anhydrobionty, czyli organizmy zdolne przetrwać stan dużego 

odwodnienia. Wśród organizmów tych wyróżnia się między innymi tzw. rośliny wskrzeszone 

jak np. Selaginella lepidophylla czy Myrothamus flabellifolia, a także cysty niektórych małży, 

krewetki, poczwarki owadów oraz drożdże (Rys. 12).  

 

 
 
Rys. 12. Selaginella lephidophylla 
 

Anhydrobiotyczne rośliny mogą przetrwać w stanie wysuszonym około 50 lat i zachowują 

zdolność powrotu do życia po rehydratacji. Tą niezwykłą właściwość zawdzięczają między 

innymi akumulacji w tkankach dużych ilości trehalozy (Richards i in., 2002). 

Trehaloza jako związek osmotycznie czynny uczestniczy w stabilizacji białek i błon 

biologicznych (Hottiger i in., 1987a). Możliwość asocjacji cząsteczek tego cukru z błonami 

biologicznymi za pośrednictwem wiązań wodorowych między grupami hydroksylowymi 

trehalozy a resztami fosforanowymi fosfolipidów błonowych pozwala na efektywne 

zabezpieczenie struktury tych błon podczas wysychania czy zamrażania. Przyczyną tego jest 

fakt, że grupy hydroksylowe trehalozy zastępują cząsteczki wody stabilizując białka  

i kompleksy lipidowo-proteinowe (Rys. 13) (Sola-Penna i Meyer-Fernandes, 1998). Szybka 

synteza trehalozy jest pierwszą reakcją komórek na stres i jej działanie jest dopiero w dalszej 

kolejności uzupełniane syntezą białek szoku termicznego. Duże ilości trehalozy, która 

stabilizuje natywne białka oraz zapobiega tworzeniu się agregatów zdenaturowanych białek, 

syntetyzują podczas szoku termicznego drożdże Saccharomyces cerevisiae. Po ustąpieniu 
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szoku termicznego zawartość trehalozy w komórkach drożdży zmniejsza się (Keller i in., 

1982). 

 

Białko natywne 

Białko natywne

Białko zdenaturowane Agregat białek 

Trehaloza

Trehaloza chroni natywne 
białka przed denaturacją 

Trehaloza chroni również 
zdenaturowane białka przed 
agregacją  

 
Rys. 13. Schemat stabilizacji białek przez trehalozę (Singer i Lindquist, 1998) 
 

Trehaloza występuje w drożdżach, grzybach, owadach bakteriach i niektórych 

roślinach. U grzybów Neurospora crassa disacharyd ten stanowi około 14 % suchej masy 

komórek (Neves i in., 1991). U grzybów strzępkowych i drożdży trehaloza znajduje się  

w sporach. Jest ona gromadzona podczas niedostatku pożywienia i sporulacji,  

a wykorzystywana w okresie kiełkowania spor (Cuber i in., 1997). Dobrym źródłem tego 

cukru są drożdże Saccharomyces cerevisiae. Są one zdolne do syntezy dużych ilości trehalozy 

(23 % s.m.) i efektywnej jej hydrolizy do glukozy, dzięki czemu mogą szybko przechodzić ze 

stanu anabiozy do stanu pełnej aktywności metabolicznej (Wolska – Mitaszko, 2001). Szok 

termiczny bądź niektóre składniki środowiska takie jak utleniacze, metale ciężkie albo 

rozpuszczalniki organiczne powodują akumulację trehalozy w drożdżach Saccharomyces 

cerevisiae i Schizosaccharomyces pombe (Hottiger i in., 1987b). Ponadto zawartość tego 

cukru w komórkach drożdży wzrasta, podczas hodowli poddanej działaniu etanolu, chlorku 

sodu, siarczanu miedzi czy nadtlenku wodoru (Attfield, 1987). Pewne ilości trehalozy 

pochodzącej z drożdży znajdują się w takich produktach spożywczych jak: chleb, piwo, wino  

i miód. Dość dużo trehalozy (ok. 7 %) występuje w mannie używanej jako słodzik do kawy 

przez Beduinów w północnym Iraku (Bär, 2000). Trehaloza jest rzadko spotykana u roślin 

wyższych. Obecna jest jedynie w gromadach roślin naczyniowych oraz w roślinach  

z mykorozą, jak również w brodawkach roślin motylkowatych (Wolska – Mitaszko, 2001). 
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Trehaloza pełni też istotną rolę w procesach osmoadaptacji mikroorganizmów.  

W warunkach stresu osmotycznego obserwuje się akumulację tego disacharydu  

u Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, halofilnych sinic i u halofilnych, beztlenowych, 

fototroficznych bakterii z rodzaju Rhodospiryllum. U Escherichia coli w przypadku, gdy  

w środowisku zabraknie proliny, betainy i choliny, które zwiększają tolerancję osmotyczną 

komórki, synteza trehalozy pozwala zapewnić komórce osmotolerancję (Styrvold i Strøm, 

1991). Wysoka osmolarność środowiska indukuje akumulację trehalozy poprzez aktywację 

enzymów katalizujących syntezę tego cukru. Natomiast przy małym ciśnieniu osmotycznym 

trehaloza jest rozkładana przez amylotrehalazę (Wolska – Mitaszko, 2001). 

 

5.3. Możliwości zastosowań trehalozy 

Właściwości trehalozy stwarzają możliwości wielu zastosowań. Dość istotną jej zaletą 

jest mała higroskopijność i formowanie nie ulegającego krystalizacji szkliwa, które podczas 

suszenia owoców przepuszcza parę wodną zatrzymując hydrofobowe cząsteczki substancji 

zapachowych (Roser, 1991).  

Cukier ten jest dodawany do niektórych produktów żywnościowych jako zagęstnik, 

konserwant oraz regulator rozmaitych właściwości funkcjonalnych. Dodawany do sosów 

nadaje im odpowiednią konsystencję bez powodowania nadmiernej słodkości (Bär, 2000). 

Jest również powszechnie stosowany jako krioprotektant przy produkcji surimi, kamaboko, 

past rybnych zawierających żelatynę, mrożonych deserów, lodów i wielu innych produktów, 

ponieważ ogranicza wzrost powodujących zmiany tekstury kryształów lodu. Disacharyd ten 

przeciwdziała też niepożądanym zmianom struktury i właściwości sensorycznych niektórych 

produktów dzięki zdolności zapobiegania retrogradacji skrobi oraz hamowania tworzenia się 

nadtlenków i lotnych aldehydów powstających wskutek autooksydacji lipidów. 

 Trehaloza jako cukier nieredukujący nie ulega reakcjom Maillarda i tym samym  

w przeciwieństwie do innych cukrów nie powoduje karmelizacji i brunatnienia artykułów 

żywnościowych. Dzięki temu może być ona stosowana jako dodatek do suszonego rozpyłowo 

mleka i serwatki oraz produktów wykazujących skłonność do karmelizacji lub brunatnienia 

podczas obróbki cieplnej. Stabilność trahalozy w kwaśnym środowisku wykorzystuje się  

w przemyśle owocowo-warzywnym w celu ograniczenia zmian konsystencji produktów 

podczas ich przechowywania. Jej dodatek do przetworów mięsnych i rybnych zwiększa ich 

wodochłonność i poprawia właściwości reologiczne. Surimi z dodatkiem trehalozy staje się 

bardziej sprężyste (Rys. 14) (Higashiyama, 2002). 
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Rys. 14. Wpływ dodatku trehalozy na sprężystość surimi (po lewej bez trehalozy, po prawej  

z trehalozą) (www.hayashibara-intl.com) 
 

Mniejsza od sacharozy słodkość pozwala na zastosowanie trehalozy jako zagęstnika 

bądź stabilizatora niskokalorycznych produktów, w których dodatek sacharozy prowadzi do 

„maskowania” prawdziwego ich smaku (Green,1989).  

Wyjątkowe w porównaniu z innymi cukrami właściwości trehalozy można też 

wykorzystać w medycynie, biologii i farmacji do stabilizacji i konserwacji niektórych 

preparatów stosowanych w leczeniu i diagnostyce medycznej, takich jak: enzymy 

restrykcyjne, przeciwciała lub czynniki krzepnięcia krwi. Jako substancja ochronna zapobiega 

obumieraniu komórek podczas zamrażania i jest z tego powodu stosowana do 

przechowywania embrionów oraz organów i tkanek przeznaczonych do transplantacji. 

Dodatek tego cukru do liofilizowanych szczepionek zabezpiecza je na długi czas przed utratą 

aktywności biologicznej (Esteves i in., 2000). Cukier ten może być przydatny  

w leczeniu niektórych chorób spowodowanych niekorzystnymi zmianami struktury ważnych 

fizjologicznie białek. Do takich schorzeń należy pląsawica Huntingtona wywołana agregacją 

białek komórek nerwowych, mukowiscydoza polegająca na nieprawidłowych przemianach 

potranslacyjnych białek tworzących kanały chlorkowe oraz zespół Creutzfelda-Jakoba 

podczas, którego białko prionowe przyjmuje postać amyloidu. Niektóre badania przewidują 

wykorzystanie stabilizującego oddziaływania trehalozy w opracowaniu metod leczenia tych 

chorób (Singer i Lindquist, 1998). W technice PCR trehalozę stosuje się do ochrony 

polimerazy DNA przed oddziaływaniem podwyższonej temperatury niezbędnej do 

rozplecenia dwuniciowej helisy DNA, zwłaszcza w przypadku matryc bogatych w pary G-C, 

gdzie konieczne jest wydłużenie czasu i dodatkowe podwyższenie temperatury denaturacji 

(Louwrier i Van der Valk, 2001).  

W okulistyce trehaloza znalazła zastosowanie jako składnik kropli pomocnych  

w leczeniu syndromu suchego oka oraz jako dodatek do płynów służących do przemywania 
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soczewek kontaktowych (Matsuo i in., 2001). W dermatologii i kosmetyce jest jednym ze 

składników kremów nawilżających i chroniących skórę przed nadmiernym wysychaniem. 

Istotne znaczenie może mieć zastosowanie tego cukru w specjalnych kremach stosowanych 

zarówno w gorącym klimacie, gdzie istnieje ryzyko nadmiernego wysuszenia skóry i włosów, 

a także w klimacie bardzo zimnym niosącym niebezpieczeństwo odmrożeń. Ze względu na 

zdolność trehalozy do przeciwdziałania przemianom nienasyconych kwasów tłuszczowych  

w aldehydy wchodzące w skład potu można ją wykorzystać do produkcji dezodorantów 

antyperspiracyjnych ograniczających zapach potu aż o około 70 % (Higashiyama, 2002). 

Niedawno przeprowadzono próby wprowadzenia genów kodujących enzymy 

katalizujące syntezę trehalozy do komórek roślinnych. Wyprodukowany w ten sposób 

transgeniczny ryż może być uprawiany w warunkach, które są dla niemodyfikowanej rośliny 

niekorzystne (Rys. 15). 

 

 
 
Rys. 15. Ryż transgeniczny (po lewej) i tradycyjny (po prawej) uprawiany w warunkach 

niedoboru wody (www.news.cornel.edu) 
 

Ryż jest rośliną zbożową o dość dużych wymaganiach i może być uprawiany tylko na 

terenach zalewowych lub deltach rzek oraz na terenie, gdzie rośnie zanurzony do wysokości 

5-25 cm w wodzie. Niedobór wody powoduje uschnięcie rośliny, czemu w dużym stopniu 

zapobiega synteza trehalozy umożliwiająca rozwój rośliny podczas suszy, jak również przy 

niskich temperaturach lub dużym zasoleniu gleby. Podjęto także badania nad stworzeniem 

bardziej odpornego na warunki klimatyczne transgenicznego jęczmienia i pszenicy (Garg  

i in., 2002). 

 W 2000 roku trehaloza została dopuszczona w USA jako dodatek do żywności, a rok 

później w krajach Unii Europejskiej. Informacja o użyciu tego składnika musi być jednak 

umieszczona na etykiecie produktu lub zamieszczona na liście substancji dodatkowych. 

Podstawowym czynnikiem ograniczającym stosowanie trehalozy jest wysoka cena. 
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Opracowanie nowych, bardziej wydajnych metod otrzymywania i co za tym idzie obniżenia 

kosztów produkcji z pewnością przyczyniłoby się do szerszego zastosowania trehalozy.  

W ostatnim dziesięcioleciu udało się zmniejszyć cenę kilograma trehalozy z 700 do około  

6 amerykańskich dolarów. Zastosowanie enzymów umożliwiających wydajne wytwarzanie 

trehalozy ze skrobi lub maltozy prawdopodobnie umożliwi dalsze obniżenie kosztu tego 

cukru (Schiraldi i in., 2002). 
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6.  CEL I UZASADNIENIE BADAŃ 

We wstępnych badaniach wykazano, że mało zbadany termofil Thermus ruber 

wytwarza enzymy powodujące hydrolizę wiązań α-1,4-glikozydowych w maltozie  

i w GlcαpNp oraz katalizujące przemianę maltozy z wytworzeniem trehalozy. Wymieniony 

mikroorganizm jest dobrym źródłem termostabilnych enzymów ze względu na 

satysfakcjonującą wydajność biomasy i możliwość hodowli w warunkach tlenowych na 

nieskomplikowanych i mało kosztownych podłożach zawierających ekstrakt drożdżowy  

i pepton K. α-Glukozydazy wytwarzane przez termofile nie są dotychczas produkowane na 

skalę przemysłową, między innymi z powodu niewielkiej wydajności biomasy, konieczności 

prowadzenia hodowli w podwyższonej temperaturze w warunkach beztlenowych oraz często 

spotykanego wydzielania toksycznych i działających korozyjnie metabolitów. Ponadto 

dotychczas poznano niewiele termostabilnych syntaz trehalozy. 

Celem badań było zbadanie właściwości wymienionych enzymów oraz określenie ich 

przydatności do przemysłowego wytwarzania trehalozy ze skrobi lub maltozy oraz do 

uproszczenia i obniżenia kosztu wytwarzania syropów glukozowych. Uzasadnieniem 

realizacji tego tematu jest duże znaczenie enzymatycznego przetwarzania skrobi sugerujące 

dalsze usprawnienie dotychczasowych procesów poprzez wykorzystanie termostabilnych 

enzymów. Zastosowanie enzymów umożliwiających wytwarzanie trehalozy ze skrobi lub 

maltozy pozwoli natomiast na znaczne obniżenie ceny i rozszerzenie zakresu zastosowań 

wymienionego cukru, charakteryzującego się wieloma pożądanymi w przemyśle 

żywnościowym (i nie tylko) cechami. Powyższe cele pozwolą także na lepsze poznanie 

właściwości, warunków działania i możliwości zastosowań enzymów wytwarzanych przez 

ekstremofilne mikroorganizmy. Jednym z elementów nowości naukowej pracy jest dokonanie 

charakterystyki i określenie przydatności niektórych nie badanych dotychczas enzymów  

z termofila Thermus ruber. 
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7.  MATERIAŁY 
 

7.1.  Materiał biologiczny 

• Thermus ruber (DSM 1279)  − z Niemieckiej Kolekcji Mikroorganizmów i Kultur 

Komórkowych 

 

7.2.  Podłoża hodowlane 

Hodowle bakterii Thermus ruber prowadzono na płynnych podłożach o składzie:  

• ekstrakt drożdżowy (BTL, Łódź) – 1 g, pepton K (BTL, Łódź) – 5 g, skrobia – 1 g 

(Sigma, USA), woda – 1000 ml; pH 8,0 (standardowe podłoże). 

• ekstrakt drożdżowy (BTL, Łódź) – 1 g, pepton K (BTL, Łódź) – 5 g, woda – 1000 ml; 

pH 8,0 (podłoże zawierające ekstrakt drożdżowy i pepton K). 

 

7.3. Odczynniki chemiczne 

Substraty w oznaczaniu aktywności glikozydaz: p-nitrofenylo-α-D-glukopiranozyd 

(GlcαpNp), p-nitrofenylo-β-D-glukopiranozyd (GlcβpNp), o-nitrofenylo-β-D-

galaktopiranozyd (GalβoNp) z firmy Fluka (USA) 

Substrat do oznaczenia aktywności proteolitycznej: azokazeina z firmy Sigma (USA) 

Odczynniki stosowane w badaniach właściwości enzymów: 

Węglowodany: fruktoza (Fluka, USA), galaktoza (Sigma, USA), glukoza (Chempur, Polska), 

ksyloza (Sigma, USA), laktoza (Fluka, USA), sacharoza (POCh, Polska), trehaloza (Fluka, 

USA), maltoza (Fluka, USA), maltotrioza (Fluka, USA), maltotetraoza (Sigma, USA), 

maltopentaoza (Sigma, USA), maltoheksaoza (Sigma, USA), amylopektyna (Sigma, USA), 

amyloza (Sigma, USA), dekstryny (Sigma, USA), pululan (Sigma, USA), skrobia (Sigma, 

USA) 

Inhibitory: p-chloro-rtęciobenzoesan (Sigma, USA), 1,10-fenantrolina (Sigma, USA), fluorek 

fenylometylosulfonowy (PMSF) (Sigma, USA), jodoacetamid (Sigma, USA), kwas 

jodooctowy (Sigma, USA)  

Substancje denaturujące białka: chlorowodorek guanidyny (Sigma, USA), mocznik (POCh, 

Polska), sól sodowa siarczanu (VI) dodecylu (SDS) (Sigma, USA), Triton X-100 (Fluka, 

USA) 
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Chlorki metali: chlorek cynku (ZnCl2), chlorek magnezu (MgCl2), chlorek manganu (MnCl2), 

chlorek miedzi (CuCl2), chlorek potasu (KCl), chlorek rtęci (HgCl2), chlorek sodu (NaCl), 

chlorek wapnia (CaCl2), chlorek żelaza (FeCl2) (wszystkie z POCh, Polska) 

Pozostałe odczynniki: 

• acetonitryl (Merck) 

• alumina A5 (Sigma, USA) 

• barwnik Coomassie Brilant Blue G-250 (Fluka, USA) 

• n-butanol (POCh, Polska), 

• cholan sodu (Fluka, USA) 

• chloroform (POCh, Polska)  

• o-dianizydyna (Fluka, USA) 

• ditiotreitol (DTT) (Sigma, USA) 

• etanol, roztwór 96% (Przedsiębiorstwo Chemiczne, Polska) 

• kwas dinitrosalicylowy (Aldrich, Niemcy)  

• kwas chlorowodorowy (HCl) (POCh, Polska) 

• kwas cytrynowy (POCh, Polska) 

• kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA) (POCh, Polska) 

• kwas fosforowy (V) (H3PO4) (POCh, Polska) 

• kwas siarkowy (VI) (H2SO4) (POCh, Polska) 

• kwas malonowy (POCh, Polska) 

• kwas trichlorooctowy (TCA) (POCh, Polska) 

• lizozym jaja kurzego (Fluka, USA)  

• metanol (POCh, Polska)  

• oksydaza glukozowa z Aspergillus niger (Fluka, USA)  

• peroksydaza z chrzanu (Fluka, USA) 

• pirydyna (POCh, Polska) 

• siarczan (VI) amonu (NH4)2SO4 (POCh, Polska) 

• trihydroksymetyloaminometan (Tris) (Sigma, USA) 

• węglan sodu (Na2CO3) (POCh, Polska) 

• winian sodowo-potasowy (POCh, Polska) 

• wodorofosforan jednosodowy (NaH2PO4) (POCh, Polska) 

• wodorofosforan dwusodowy (Na2HPO4) (POCh, Polska) 
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• wodorotlenek sodu (NaOH) (POCh, Polska) 

Odczynniki stosowane w preparatyce białek:  

Odczynniki chromatograficzne: chromatografia żelowa – Sephadex G-200 i Sephadex G-100 

(Pharmacia Biotech), albumina osocza krwi wołowej (Serva), apoferrytyna (Sigma, USA),  

β-amylaza (Sigma, USA), dehydrogenaza alkoholowa (Sigma, USA), β-galaktozydaza 

(Sigma, USA), ovalbumina (Sigma, USA), blue dextran (Fluka, USA) 

Odczynniki do elektroforezy w żelu poliakrylamidowym: akrylamid (Sigma, USA), 

nadsiarczan amonu (Sigma, USA), N,N,N’,N’-tetrametyloetylenodiamina (TEMED) (Sigma, 

USA), barwnik Coomassie Brilant Blue R-250 (Fluka, USA), błękit bromofenolowy (POCh, 

Polska), kwas aminooctowy (POCh, Polska), kwas octowy (CH3COOH) (POCh, Polska) 

 

7.4. Aparatura 

• autoklaw: pionowy A-6, ELMI ESS-201 I 2100 Classic, Prestige™ Medical 

• cieplarka wodno-elektryczna SWE-2a (Elkon, Łódź) 

• homogenizator Heidolph Diax 900  

• kolektor frakcji SF3120 (Merck)  

• liofilizator Christ Alpha 2-4 (Niemcy) 

• łaźnia glicerynowa Thermo Haake DC30 (Haake, Niemcy) 

• łaźnia wodna Haake DC10 (Haake, Niemcy) 

• mieszadło magnetyczne BMM 21 (SRSE, Polska) 

• pH-metr CP-551 (Elmetron, Polska) 

• pompa perystaltyczna (Unipan 315, Polska) 

• spektrofotometr Heλios α (Thermo Spectronic, Wielka Brytania) 

• waga laboratoryjna WPS 72 (Radwag, Polska) 

• wirówka MPW-350R (MPW, Polska) 

• vortex WL-1 (Bio-mix, Polska) 

• wstrząsarka powietrzna (Ecotron, Szwajcaria) 

• wstrząsarka (Elpin+, typ357, Polska) 

• wysokosprawny chromatograf cieczowy (LaChrom, L-7490, Hitachi Merck) 
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8. METODY 
 

8.1. Przygotowanie inokulum Thermus ruber 

Kulturę z liofilizowanego szczepu Thermus ruber (DSM 1279) zakupionego  

w Niemieckiej Kolekcji Mikroorganizmów i Kultur Komórkowych przygotowano zgodnie  

z procedurą zalecaną przez producenta. Liofilizowane komórki drobnoustroju zawieszano  

w 1 ml czystego podłoża standardowego, przygotowanego według punktu 7.2 i przenoszono 

do 5 ml tego samego podłoża umieszczonego w szczelnie zamykanej, jałowej probówce. 

Probówkę inkubowano w cieplarce bez wytrząsania w skośnej pozycji przez okres 3-5 dni  

w temp. 55 °C. Uzyskane tym sposobem inokulum wykorzystywano do zaszczepienia 

pożywki hodowlanej przygotowanej według 8.2 w okresie nie przekraczającym 2 tygodni 

przechowywania chłodniczego (4 °C).  

 

8.2. Skład pożywki i warunki hodowli Thermus ruber 

Hodowlę Thermus ruber prowadzono na płynnym podłożu standardowym 

przygotowanym wg punktu 7.2. Po doprowadzeniu pH do wartości 8,0 porcje podłoża  

o objętości 1000 ml umieszczano w kolbach Erlenmayera o pojemności 2000 ml  

i sterylizowano w temperaturze 121 °C przez 30 min, a następnie zaszczepiano 10 ml 

zawiesiny bakterii (OD600>1,2). Hodowlę drobnoustroju prowadzono przez określony czas  

w warunkach tlenowych bez dodatkowego napowietrzania w termostatowanej wstrząsarce 

typu ECOTRON  i typu 357 (ELPIN+) w temp. 55 °C i z szybkością wstrząsania 160 

cykli/min. Po zakończeniu hodowli biomasę bakterii odwirowywano przez 15 min (9000×g) 

w temp. 4 °C, a po przemyciu wodą destylowaną ważono i stosowano do badań, bądź 

przechowywano w -18 °C przez okres nie przekraczający pięciu dni. 

 

8.3. Wyznaczanie krzywej wzrostu 

W celu określenia szybkości przyrostu biomasy hodowlę Thermus ruber prowadzono 

przez 54 godziny, stosując standardowe podłoże przygotowane wg punktu 7.2. Po  

2 godzinach od zaszczepienia hodowli rozpoczęto przeprowadzane co 2 godz. pomiary 

gęstości optycznej (OD600) zawiesiny komórek oraz aktywności hydrolizy GlcαpNp (wg 

8.21). Mierząc gęstość optyczną stosowano jako próbę odniesienia nie zaszczepione 

komórkami drobnoustroju wysterylizowane podłoże. 
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8.4. Określenie wpływu temperatury hodowli na ilość wytwarzanych 
enzymów 

Hodowle Thermus ruber prowadzono według punktu 8.2. w temperaturze 50, 55, 60 

oraz 65 °C. Z uzyskanej biomasy izolowano ekstrakt białek komórkowych (wg 8.14)  

i oznaczano aktywność niektórych znajdujących się w ekstrakcie enzymów oraz ilość białek. 

 

8.5. Badanie wpływu sacharydów na wydajność wytwarzania enzymów 

Wpływ glukozy, maltozy, sacharozy, skrobi lub trehalozy na wytwarzanie  

α-glukozydazy oraz syntazy trehalozy z Thermus ruber określano dodając wymienione cukry 

do podłoża zawierającego ekstrakt drożdżowy i pepton K aż do uzyskania stężeń 

wynoszących 0,5 %, 1,0 % lub 2,0 %. Jednocześnie prowadzono kontrolne hodowle na takim 

samym podłożu bez dodatku cukru. 

 

8.6. Określenie wpływu chlorku sodu na ilość wytwarzanych enzymów 

Hodowle mikroorganizmu prowadzono według punktu 8.2. na podłożach 

zawierających ekstrakt drożdżowy i pepton K różniących się zawartością chlorku sodu (0,0-

1,5 %) i określano wpływ stężenia NaCl w pożywce na wydajność biomasy i wytwarzanie  

α-glukozydazy oraz syntazy trehalozy w komórkach Thermus ruber. 

 

8.7. Określenie skuteczności różnych sposobów izolacji 

W celu opracowania skutecznej metody izolacji enzymów porównano cztery sposoby 

dezintegracji komórek Thermus ruber: 

a) 1,5 g biomasy ucierano w moździerzu (15 min, 4 °C) z 3 g tlenku glinu (Alumina 

A5) oraz 10,5 ml dodawanego stopniowo 0,01 buforu fosforanowego o pH 6,2 

zawierającego w 1 litrze 1 mmol DTT i 1 mmol MgSO4 

b) homogenizacja (3 × 30 s, 4 °C) 1,5 g biomasy komórek w 10,5 ml 0,01 M buforu 

fosforanowego (pH 6,2; 1 mM DTT; 1 mM MgSO4) przy 13 000 obr/min 

(homogenizator Heidolph DIAX 900) 

c) sonifikacja (3 × 30 s, 4 °C) 1,5 g biomasy komórek w 10,5 ml 0,01 M buforu 

fosforanowego (pH 6,2; 1 mM DTT, 1 mM MgSO4)  

d) izolację przeprowadzono wg punktu a). Uzyskaną zawiesinę poddano dodatkowo 
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sonifikacji (3 × 30 s, 4 °C). 

Zawiesiny komórek odwirowywano (9000×g, 15 min, 4 °C) i w uzyskanym ekstrakcie 

oznaczano zawartość białek i aktywność niektórych enzymów. 

 

8.8.  Oznaczanie aktywności enzymów w cieczy pohodowlanej 

W celu określenia aktywności enzymów pozakomórkowych wytwarzanych 

ewentualnie przez Thermus ruber ciecz pohodowlaną uzyskaną przez odwirowanie (9000×g, 

15 min, 4 °C) biomasy zagęszczano ok. 5-krotnie przez liofilizację a następnie dializowano 

przez 12 godz. (4 °C) względem trzech zmienianych kolejno 400 ml porcji 0,1 M buforu 

fosforanowo-cytrynianowego o pH 6,2, stosując błonę VISKING® dialysis tubing 17/8  

o zdolności rozdzielczej 12-19 kDa (Serva Feinbiochemica, Niemcy). Uzyskane w ten sposób 

próbki wykorzystano do oznaczenia aktywności α-glukozydazy oraz syntazy trehalozy wg 

8.20 i 8.24. 

 

8.9.  Przeprowadzenie stresu osmotycznego 

Zawiesinę 100 ml komórek Thermus ruber po 48 godz. hodowli w 55 °C przenoszono 

do 200 ml 7,5 % roztworu NaCl lub 15 % roztworu sacharozy i inkubowano przez 20 min  

w temperaturze 18 °C, okresowo mieszając. Następnie zawiesinę odwirowywano (5000 

obr/min, 15 min), przemywano 10 ml wody destylowanej, ponownie odwirowywano  

i zamrażano w -18 °C. Równolegle wykonywano próbę kontrolną stosując wodę zamiast 

roztworu NaCl lub sacharozy. 

Z zamrożonej biomasy sporządzono ekstrakt białek komórkowych i oznaczano 

aktywność α-glukozydazy, syntazy trehalozy oraz zawartość białek. 

 

8.10. Oznaczanie zawartości białek 

Zawartość białek oznaczano metodą Bradford (1976) i obliczano z równania regresji 

krzywej wzorcowej sporządzonej dla albuminy osocza krwi wołowej (Serva, Niemcy)  

w zakresie stężeń 0-100 µg/ml. Pomiary absorpcji przeprowadzano przy długości fali 

wynoszącej 595 nm. 
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8.11. Izolowanie białek z przestrzeni peryplazmatycznej Thermus ruber 

Białka znajdujące się w przestrzeni peryplazmatycznej wyodrębniono degradując 

ścianę komórkową bakterii za pomocą lizozymu (Urlaub i Wöber, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 16. Schemat izolowania białek z przestrzeni peryplazmatycznej Thermus ruber 

 

8.12. Uwalnianie białek ze struktur błonowych Thermus ruber 

Białka błonowe Thermus ruber uwalniano działając na struktury błonowe 

detergentami (Urlaub i Wöber, 1978). 

 

Wytrząsanie 
2 godz., 37 °C

Zawieszanie 
pozostałości komórek

Wirowanie 
7000×g, 15 min, 4 °C

Wirowanie 
7000×g, 15 min, 4 °C

Zawieszanie 
pozostałości komórek 

Ucieranie  
w moździerzu 

Wirowanie 
28000×g, 40 min, 4 °C

16 ml 0,4 M buforu 
maleinowego o pH 6,0 
1 ml roztworu lizozymu jaja 
kurzego o stęż. 85 mg/ml 

Frakcja białek 
peryplazmatycznych

3 g  zamrożonej biomasy 
Thermus ruber 

Ekstrakt białek  

4 ml 0,4 M buforu 
maleinowego pH 6,0 

7 ml 10 mM buforu 
maleinowego pH 6,0 

Frakcja białek 
cytozolu 

Wirowanie 
9000×g,15 min, 4 °C

Pozostałości 
komórek 

Al2O3 (1:2 w/w), 
0,01 M bufor fosforanowy 
(1:7 w/v) pH 6,2 
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Rys. 17. Schemat izolowania białek ze struktur błonowych Thermus ruber 

 

8.13. Permeabilizacja komórek Thermus ruber 

W celu określenia aktywności enzymatycznej całych komórek Thermus ruber 

poddano je liofilizacji, liofilizacji poprzedzonej wprowadzeniem 0,5 godz. przed 

zakończeniem hodowli 2 % dodatku toluenu lub permeabilizacją w środowisku 0,2 % EDTA  

i 2 % toluenu. W uzyskanym ekstrakcie oznaczano aktywność α-glukozydazy (wg 8.20). 

 

8.14. Otrzymywanie surowych preparatów α-glukozydazy 

Jako surowe preparaty enzymu stosowano ekstrakty białek komórkowych 

otrzymywane przez rozcieranie w moździerzu (15 min, 4 °C) około 3 g zamrożonej biomasy  

z 6 g Aluminy A-5 (Sigma, USA) i 21 ml dodawanego stopniowo 0,01 M buforu 

fosforanowego (pH 6,2) zawierającego w 1 litrze 1 mmol DTT i 1 mmol MgSO4. Zawiesinę 

komórek odwirowywano przez 15 min przy 9000×g (4 °C) i w uzyskanym supernatancie 

oznaczano zawartość białek oraz aktywność α-glukozydazy (wg 8.20). 

 

Homogenizacja 
3×30 s, 4 °C

Wirowanie 
9000×g, 15 min, 4 °C

Sonifikacja 
3×30 s, 4 °C

Wytrząsanie 
2 godz., 37°C

Wirowanie 
9000×g,15 min, 4 °C Supernatant 

15 ml 0,1 M buforu 
fosforanowo-cytrynianowego 
pH 6,0 

2,5 g  zamrożonej biomasy 
Thermus ruber 

Ekstrakt białek 
błonowych 

1) 9 ml 0,1 % Triton X-100 
2) 9 ml 0,2 % roztwór 
cholanu sodowego 
 

Pozostałość komórek
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8.15. Frakcjonowanie białek ekstraktu bezkomórkowego siarczanem (VI)  
amonu 

W celu wyodrębnienia frakcji białek różniących się aktywnością enzymatyczną 

dodawano stopniowo do ekstraktu bezkomórkowego krystaliczny (NH4)2SO4 aż do uzyskania 

nasycenia 20 %  (w/v). Po 1 godz. inkubacji w temp. 4 °C odwirowywano precypitat przez 15 

min przy 9000×g i rozpuszczono w niewielkiej, znanej objętości 0,1 M buforu fosforanowo-

cytrynianowego o pH 6,2. W podobny sposób oddzielano z supernatantu kolejne frakcje 

strącane przy nasyceniach siarczanu (VI) amonu wynoszących 28 %, 45 %, 60 % i 80 % 

(w/v). Otrzymane roztwory białek dializowano przez 18 godz. w temp. 4 °C względem trzech 

zmienianych kolejno 400 ml porcji tego samego buforu stosując błonę VISKING® dialysis 

tubing 27/32 o zdolności rozdzielczej 12-19 kDa (Serva Feinbiochemica, Niemcy)  

i oznaczano w nich aktywność enzymatyczną oraz stężenie białek. 

 

8.16. Oczyszczanie enzymu o aktywności α-glukozydazy 

Oczyszczanie enzymu przeprowadzono stosują chromatografię jonowymienną na 

kolumnie Fractoflow 80-6 wypełnionej złożem DEA słaby anionit (Merck) oraz 

chromatografię żelową na kolumnie ze złożem Sephadex G-100 lub Sephadex G-200. 

Wszystkie operacje związane z przygotowaniem złóż chromatograficznych i ich 

równoważeniem prowadzono zgodnie zaleceniami ich producentów. 

 Do chromatografii jonowymiennej stosowano kolumnę o wymiarach 1,0 × 10 cm 

zrównoważoną 20 mM buforem Tris-HCl o pH 8,0. Na kolumnę nanoszono około 3 ml 

roztworu białek ekstraktu bezkomórkowego i przemywano najpierw buforem startowym  

(20 mM buforem Tris-HCl o pH 8,0), a następnie eluowano poszczególne białka zmieniając 

stężenie NaCl w buforze w zakresie (0-0,5 M) i zbierano frakcje o objętości 2,5 ml przy 

natężeniu przepływu 5 ml/min. We wszystkich wyodrębnionych frakcjach określano 

spektrofotometrycznie zawartość białek mierząc absorpcję przy λ = 280 nm oraz oznaczano 

aktywność α-glukozydazy (wg 8.20). W przypadku frakcji o najwyższych aktywnościach α-

glukozydazy stężenie białek oznaczano metodą Bradford (wg 8.10).  

Frakcje o największej aktywności enzymatycznej łączono i zagęszczano poprzez 

ultrafiltrację (4 °C) na Centrifugal Filter Device (Centriplus YM-30, Millipore) o zdolności 

rozdzielczej 30 kDa, prowadzoną przez 1 godz. przy 2500 obr/min. Zagęszczone frakcje 

białek dializowano przez 4 godz. w temp. 4 °C względem trzech zmienianych kolejno  

400 ml porcji 0,1 M buforu fosforanowo-cytrynianowego o pH 6,0 stosując błonę VISKING® 
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dialysis tubing 27/32 o zdolności rozdzielczej 12-19 kDa (Serva Feinbiochemica, Niemcy). 

 Zagęszczoną frakcję (3 ml) nanoszono na kolumnę (2,3×64 cm) ze złożem Sephadex  

G-100 lub Sephadex G-200 (Pharmacia Fine Chemicals) zrównoważoną 0,1 M buforem 

fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,0. Białka eluowano z kolumny tym samym buforem przy 

natężeniu przepływu odpowiednio 1,0 lub 0,5 ml/min, zbierając frakcje o objętości 4 ml,  

w których oznaczano zawartość białek przez pomiar absorpcji przy 280 nm oraz aktywność  

α-glukozydazy (wg 8.20) i syntazy trehalozy (wg 8.24).  

 

8.17. Wyznaczanie masy cząsteczkowej α-glukozydazy 

Na kolumnę (2,3 × 64 cm) ze złożem Sephadex G-100 lub Sephadex G-200 

zrównoważoną 0,1 M buforem fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,0 nanoszono kolejno po  

1 ml wymienionych w tabeli 8 roztworów białek wzorcowych i roztworu Blue Dextranu  

w tym samym buforze. Białka eluowano z kolumny tym samym buforem przy natężeniu 

przepływu 1,0 lub 0,5 ml/min, zbierając frakcje o objętości 4 ml, w których oznaczano 

zawartość białek przez pomiar absorpcji przy 280 nm, a absorpcję Blue Dextranu mierzono 

przy 500 nm. Po wykalibrowaniu kolumny wykreślano funkcję:  

log M = f (V/Vo) 

gdzie:  M – masy cząsteczkowe białek wzorcowych (Da),  
Ve – objętości elucji białek wzorcowych (ml)  
Vo – objętość martwa kolumny (ml). 

 

Tabela 8. Wzorce do kalibracji kolumn z Sephadex G-100 i Sephadex G-200 

Stężenie wzorców [mg/ml] przy 
kalibracji kolumny ze złożem: Rodzaj wzorca Masa cząsteczkowa 

Mr [kDa] 
Sephadex G-100 Sephadex G-200 

 
Blue Dextran 

 
2000 

 
2 

 
2 

Apoferrytyna  443 - 5 

β-amylaza  200  - 4 

Dehydrogenaza alkoholowa  150  5 5 

β-galaktozydaza (E. coli)  116  3 - 

Albumina osocza krwi    66  10 10 
Ovalbumina 
 

  45 
 

 10 
 

- 
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Po wykalibrowaniu, nanoszono na kolumnę roztwór preparatu α-glukozydazy  

z Thermus ruber, przygotowywany według procedury opisanej w rozdziale 8.16, który 

eluowano w identycznych warunkach jak w przypadku białek wzorcowych. Dla frakcji  

o najwyższej aktywności α-glukozydazy mierzono objętość elucji (Ve) i obliczano masę 

cząsteczkową enzymu korzystając z uprzednio wyznaczonej krzywej kalibracyjnej . 

 

8.18. Elektroforeza białek w żelu poliakrylamidowym w warunkach 
denaturujących (SDS-PAGE)  

Elektroforetyczny rozdział białek przeprowadzono w żelu poliakrylamidowym  

w warunkach denaturujących. Wyjściowy 30 % roztwór poliakrylamidów otrzymywano przez 

rozpuszczenie 29 g amidu kwasu akrylowego i 1 g N,N’ – metylenobisakrylamidu w 70 ml 

wody. Roztwór przechowywano w butelce z ciemnego szkła w temperaturze pokojowej.  

W celu uzyskania dobrego rozdziału białek przygotowywano żele składające się z dwóch 

warstw: zagęszczający żel górny i rozdzielający żel dolny. Żele przygotowywano wg receptur 

podanych w tabeli 9. 

 
Tabela 9. Skład roztworów do przygotowania żelu rozdzielającego i zagęszczającego 

Objętości składników [ml] 
Składniki roztworu 

Żelu rozdzielającego Żelu zagęszczającego 

H20 5,9 3,4 
30 % roztwór akrylamidów 5,0 0,83 
1,5 M bufor Tris pH 8,8 3,8 − 
1,0 M bufor Tris pH 6,8  − 0,63 
10 % roztwór SDS 0,15 0,05 
10 % roztwór nadsiarczanu amonu 0,15 0,05 
TEMED 0,012 0,005 

 

Do przestrzeni między szybami wprowadzano mieszaninę tworzącą po polimeryzacji żel 

rozdzielający do poziomu około 1 cm poniżej grzebienia. Pozostałą przestrzeń wypełniano 

wodą, co zapewnia utworzenie równej krawędzi żelu i poprawia jakość rozdziału. Po 

spolimeryzowaniu żelu usunięto znad jego powierzchni wodę i wprowadzono mieszaninę 

tworzącą żel zagęszczający. Po spolimeryzowaniu i usunięciu grzebienia żel umieszczono  

w aparacie do elektroforezy wypełnionym buforem (25 mM Tris, 250 mM glicyna, 0,1% 

SDS). 

Przygotowywano mieszaniny analizowanych próbek i buforu do nanoszenia próbek 
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(50 mM Tris-HCl pH 6,8; 100 mM DTT, 2 % roztwór SDS, 0,1 % roztwór błękitu 

bromofenolowego i 10 % roztwór glicerolu) w stosunku 1:2 (całkowita objętość 15 µl). 

Próbki inkubowano w termobloku przez 3-5 min w temperaturze 95 ºC i po ochłodzeniu 

nanoszono do studzienek w żelu. Elektroforezę prowadzono przy napięciu 10-15 V/cm 

długości żelu. Po zakończonym rozdziale żel poliakrylamidowy umieszczano w roztworze 

barwiącym (0,25 g barwnika Coomassie Brilant Blue R-250, 50 ml metanolu, 10 ml 

lodowatego kwasu octowego, 40 ml wody) i inkubowano, przy delikatnym kołysaniu przez  

2 godziny. Następnie żel przenoszono do roztworu odbarwiającego (30 ml metanolu, 10 ml 

kwasu octowego, 60 ml wody). 

 

8.19. Izolowanie i podczyszczanie syntazy trehalozy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 18. Izolowanie i podczyszczanie syntazy trehalozy z Thermus ruber 

Dezintegracja 
15 min, 0 °C

Rozpuszczanie 
strąconych białek 

Wirowanie 
9000×g, 15 min, 4 °C

Wirowanie 
9000×g, 15 min, 4 °C

Strącanie 
1 godz., 4 °C

Ultrafiltracja 
1000×g, 1 godz., 4 °C

Dializa 
12 godz., 4 °C

 Pozostałość komórek

Al2O3 (1:2 w/w), 
0,01 M bufor fosforanowy 
(1:7 w/v) pH 6,2 

Pozostałość komórek

Supernatant 

3 g  zamrożonej biomasy 
Thermus ruber 

Roztwór enzymu 

Stały (NH4)2SO4 
do 45 % nasycenia w/v 

0,1 M bufor fosforanowo-
cytrynianowy pH 6,5 

0,1 M bufor fosforanowo-
cytrynianowy pH 6,5 
(3×400 ml) 
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Preparaty enzymu o aktywności syntazy trehalozy otrzymywano z ekstraktu białek 

komórkowych Thermus ruber (punkt 8.14) według schematu przedstawionego na rysunku 18. 

Podczyszczenie enzymu przeprowadzano stosując: strącanie siarczanem (VI) amonu przy  

45 % nasyceniu (wg 8.15) i ultrafiltrację (Centrifugal Filter Device, Centriplus YM-30, 

Millipore) o zdolności rozdzielczej 30 kDa. 

 

8.20. Oznaczanie aktywności hydrolizy nitrofenylopiranozydów 

Aktywność względem podanych w tabeli 10 substratów oznaczano zmodyfikowaną 

metodą Craven`a i wsp. (1965) określając ilość o-nitrofenolu lub p-nitrofenolu uwolnionego 

podczas hydrolizy 5 mM roztworu odpowiedniego nitrofenylopiranozydu w 0,1 M buforze 

fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,0. Do zamykanych probówek zawierających 2,5 ml 

wstępnie ogrzanego do 65 °C substratu dodawano 0,5 ml roztworu enzymu w powyższym 

buforze. Po upływie 5 min rekcję zatrzymywano dodając 1 ml 1 M roztworu Na2CO3  

i mierzono absorpcję przy odpowiedniej długości fali (Tab. 10) względem analogicznie 

ogrzewanej próby odniesienia, zawierającej zamiast roztworu enzymu 0,5 ml 0,1 M buforu 

fosforanowo-cytrynianowego o pH 6,0. Ilość wytworzonego produktu reakcji obliczano 

uwzględniając molowy współczynnik absorpcji (ε) o-nitrofenolu lub p-nitrofenolu (Tab. 10) 

oraz objętość próbki (V) mierzoną łącznie z objętością roztworu Na2CO3 dodawanego w celu 

inaktywacji enzymu. 

 

Tabela 10. Substraty stosowane do identyfikacji i oznaczania aktywności niektórych 
glikozydaz 

Charakterystyka substratu: Rodzaj 
glikozydazy Rodzaj substratu Symbol λ 

[nm] 
Wartość ε  

[mM-1⋅ cm-1]

β-galaktozydazy o-nitrofenylo-β-D-
galaktopiranozyd GalβoNp 420     4,50 

β-glukozydazy p-nitrofenylo-β-D-
glukopiranozyd GlcβpNp 405 18,0 

α-glukozydazy p-nitrofenylo-α-D-
glukopiranozyd GlcαpNp 405   16,86 

 

Jako jednostkę aktywności (U) względem nitrofenyloglikopiranozydów przyjęto ilość 

enzymu hydrolizującą w ciągu minuty 1 µmol stosowanego substratu w temperaturze 65 °C 

przy pH 6,0. Aktywność enzymatyczną obliczano według wzoru: 

U[µmol/min] = A × F / t 
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gdzie: A – wartość absorbancji mieszaniny reakcyjnej przy określonej długości fali 
 t  – czas reakcji enzymatycznej [min] 
 ε – molowy współczynnik absorpcji glikopiranozydu stosowanego jako substrat 

V – objętość mieszaniny reakcyjnej po dodaniu Na2CO3 [ml] 
 F = (1 /ε) ⋅ V 
 

8.21. Oznaczanie aktywności α-glukozydazy w komórkach Thermus ruber 

Oznaczenia aktywności enzymu dokonywano też pomijając jego izolację z komórek 

Thermus ruber. W celu zwiększenia przepuszczalności błony cytoplazmatycznej do 0,5 ml 

zawiesiny komórek pobieranej podczas hodowli drobnoustroju i umieszczonej w szczelnie 

zamykanych probówkach, dodawano 2 ml 0,1 M buforu fosforanowo-cytrynianowego o pH 

6,0 oraz 100 µl chloroformu i 10 µl 1 % roztworu SDS. Zawartość probówek dokładnie 

mieszano przez 30 s (Vortex) i ogrzewano 60 min w 65 °C. Następnie dodawano 0,4 ml  

5 mM roztworu GlcαpNp w 0,1 M buforze fosforanowo-cytrynianowym (pH 6,0). Po 

upływie 10 min reakcję zatrzymywano dodając 1 ml 1 M roztworu Na2CO3. Komórki 

odwirowywano (9000×g, 5 min) i mierzono absorpcję supernatantu (A405) względem 

analogicznie przygotowanej i ogrzewanej próby odniesienia zawierającej zamiast zawiesiny 

komórek 0,5 ml czystego podłoża. Aktywność α-glukozydazy wykazywaną przez 1 ml 

zawiesiny komórek obliczano korzystając z wzoru:  

U [µmol/min] = (505,5 × A405) / t  

gdzie:  t – czas reakcji enzymatycznej [min] 
 A – wartość absorbancji mieszaniny reakcyjnej odczytana przy długości fali 405 nm 
 

8.22. Oznaczanie aktywności glikozydaz względem disacharydów  
i oligosacharydów 

Ilość glukozy uwolnionej podczas hydrolizy rozmaitych oligosacharydów lub 

disacharydów określano metodą Hugget’a i Nixon’a (1955), stosując odczynnik GOPOD 

zawierający 125 mg oksydazy glukozowej, 5 mg peroksydazy z chrzanu, 0,5 ml  

1 % etanolowego roztworu o-dianizydyny i 0,5 M buforu fosforanowego (pH 7,0) dodanego 

do objętości 100 ml. 

W szczelnie zamykanych probówkach umieszczano po 0,5 ml 0,25 % roztworu 

maltozy, maltotriozy, maltotetraozy, maltopentaozy, maltoheksaozy lub sacharozy  w 0,1 M 

buforze fosforanowo-cytrynianowym (pH 6,0) wstępnie ogrzewano przez 2 min  

w temperaturze 65 °C, a następnie dodawano 0,5 ml roztworu enzymu i prowadzono 

hydrolizę w łaźni wodnej przez określony czas. Tak samo ogrzewano próby odniesienia 
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zawierające zamiast roztworu enzymu 0,5 ml 0,1 M buforu fosforanowo-cytrynianowego  

o pH 6,0. Reakcję zatrzymywano ochładzając mieszaninę do temperatury około 0 °C  

w wodzie z lodem. 

Do 1 ml uzyskanych hydrolizatów lub próby odniesienia dodawano 3 ml odczynnika 

GOPOD. Badane próbki ogrzewano przez 30 min w temperaturze 40 °C, a następnie po ich 

oziębieniu mierzono absorpcję przy długości fali 415 nm względem analogicznie 

przygotowanych próbek odniesienia. Stężenie glukozy (µmol/ml) obliczano z równania 

regresji krzywej wzorcowej (C[µmol/ml] = 0,44 × A415 + 0,002) wyznaczonej w zakresie stężeń 

glukozy od 0,01 do 0,125 µmol/ml. Jako jednostkę aktywności (U) przyjęto ilość enzymu, 

która w czasie 1 min uwalnia z substratu w warunkach reakcji 1 µmol glukozy. Do obliczenia 

aktywności specyficznej wykorzystano zawartość białek oznaczoną metodą Bradford (1976). 

 

8.23. Oznaczanie aktywności amylolitycznej względem polisacharydów 

Aktywność amylolityczną oznaczano zmodyfikowaną metodą Bernfeld’a (1955) na 

podstawie ilości uwolnionych cukrów redukujących. Hydrolizę 1 ml 1 % roztworów skrobi, 

amylopektyny, dekstryn oraz pululanu w 0,1 M buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 

6,0 zainicjowaną 0,2 ml ekstraktu białek komórkowych Thermus ruber prowadzono  

w temperaturze 65 °C w czasie 5 min. Reakcję zatrzymywano poprzez ochłodzenie próbek  

w wodzie z lodem. Następnie 0,5 ml próbki pobierano do 1 ml odczynnika A zawierającego  

w 100 ml 0,25 g kwasu dinitrosalicylowego, 20 ml 2 M roztworu NaOH oraz 30 g winianu 

sodowo-potasowego i ogrzewano je przez 15 min w łaźni z wrzącą wodą. Po ochłodzeniu do 

temperatury około 0 °C próbki rozcieńczano 4,5 ml wody, a następnie dokładnie mieszano 

(vortex). Absorpcję roztworu mierzono przy λ=500 nm względem przygotowanej  

w analogiczny sposób próby odniesienia. Ilość uwalnianej maltozy obliczano z równania 

regresji krzywej wzorcowej (C(µg/ml) = 2,504 × A500 + 0,367) sporządzonej dla maltozy  

w zakresie stężeń 0,15-0,7 mg/ml. Jako jednostkę aktywności (U) przyjęto taką ilość enzymu, 

która uwalnia w ciągu jednej minuty w warunkach reakcji ilość cukrów redukujących 

równoważną1 µmolowi maltozy. 

 

8.24. Oznaczanie aktywności syntazy trehalozy 

W szczelnie zamykanych kolbach Erlenmayera o pojemności 50 ml umieszczano  

10 ml 1 % roztworu maltozy lub innych badanych cukrów w 0,1 M buforze fosforanowo-
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cytrynianowym o pH 6,5 i ogrzewano przez 2 minuty w 65 °C. Następnie do próbek 

dodawano 5 ml ekstraktu białek komórkowych Thermus ruber i prowadzono reakcję przez 

zaplanowany okres czasu w termostatowanej wstrząsarce (typ 357 ELPIN+) w temperaturze 

65 °C. Po zatrzymaniu reakcji przez oziębienie kolb w wodzie z lodem, znajdujące się  

w mieszaninie reakcyjnej białka pochodzące z ekstraktu bezkomórkowego usuwano przez 

cieplną precypitację w łaźni glicerynowej (15 min, 110 °C) i sączenie przez bibułę o średniej 

twardości. Odbiałczone próbki oczyszczano węglem aktywnym (1:50 w/v, 30 min, 20 °C). 

Węgiel usuwano poprzez sączenie przez bibułę o średniej twardości, a następnie przez filtr 

membranowy o wielkości porów 0,2 µm (PuradiscTM, Whatman®). Oczyszczone próbki 

nastrzykiwano na kolumnę APS-2, Hypersil (Thermo Electron Corporation) o wymiarach  

250 × 4,6 mm i ziarnie 5 µm i eluowano w 25 °C fazą ruchomą acetonitryl/woda (3:1 v/v) 

przy natężeniu przepływu 0,6 ml/min stosując wysokosprawny chromatograf cieczowy  

z autosamplerem i detektorem refraktometrycznym (LaChrom, L-7490, Hitachi Merck)  

i oprogramowaniem HSMD7000 vers.4.1. Znajdujące się w mieszaninie reakcyjnej cukry 

identyfikowano przez porównanie czasów retencji badanych próbek i roztworów wzorcowych 

glukozy, maltozy i trehalozy o stężeniach 10 mg/ml. Jako jednostkę aktywności (U) syntazy 

trehalozy przyjęto ilość enzymu katalizującą w ciągu 1 minuty wytwarzanie 1 µmola 

trehalozy w przyjętych warunkach reakcji. 

 

8.25. Identyfikacja produktów konwersji sacharydów 

Produkty enzymatycznej konwersji sacharydów rozdzielano i identyfikowano 

wykorzystując technikę chromatografii cienkowarstwowej TLC na płytkach pokrytych żelem 

krzemionkowym (Silica gel 60, Merck) o wymiarach 10 × 20 cm wg procedury proponowanej 

przez Giannesi (2006). Układ rozwijający stanowiła mieszanina: butanol/pirydyna/woda 

(6:4:3, v/v). Chromatogramy rozwijane były trzykrotnie, a wywoływano je przez zwilżenie 

płytek (Silica gel 60) mieszaniną: kwas siarkowy (96 %)/metanol (1:9, v/v). Współczynnik 

opóźnienia (RF) obliczano jako stosunek dróg migracji badanej próbki i czoła 

rozpuszczalnika. Jako wzorce stosowano 0,1 % wodne roztwory: glukozy, maltozy, trehalozy, 

maltotetraozy, maltopentaozy i mieszaninę maltozy, glukozy i trehalozy. 

Badane próbki uzyskiwano przez konwersję 1 % roztworów maltozy katalizowaną  

w 65 °C przez 8, 16, 24 i 36 godzin ekstraktem białek komórkowych lub frakcją białek 

strąconych przy 45 % nasyceniu (NH4)2SO4. Identyfikowano również produkty przemiany  

1 % roztworów amylozy, skrobi, maltotetraozy i maltopentaozy. Reakcje katalizowano przez 
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24 godz. w temperaturze 65 °C frakcją białek strąconych przy 45 % nasyceniu (NH4)2SO4,  

a następnie rozpuszczoną w 0,1 M buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,5. Na płytki 

nanoszono po 5 µl roztworów wzorcowych oraz 10 µl hydrolizatu przesączonego przez bibułę 

Whatman®. 

 

8.26. Oznaczanie aktywności proteolitycznej 

Aktywność proteolityczną oznaczano metodą Beynon i Bond (2001) z użyciem 

roztworu azokazeiny. Przeprowadzano hydrolizę 250 µl 0,2 % roztworu azokazeiny 

katalizowaną 150 µl ekstraktu komórkowego w temperaturze 25 °C w czasie 20 min. Reakcję 

zatrzymano poprzez dodanie 1,2 ml 10 % roztworu kwasu trichlorooctowego Po strąceniu 

białek pod wpływem TCA próbki inkubowano przez 15 min w temperaturze około 20 °C, 

odwirowywano (8000×g, 2 min), a następnie 1,2 ml uzyskanego supernatantu przenoszono do 

1,4 ml 1 M roztworu NaOH. Po zmieszaniu (vortex) mierzono absorpcję próbek przy długości 

fali λ=440 nm względem próby odniesienia, zawierającej zamiast roztworu azokazeiny 250 µl 

0,1 M buforu fosforanowego (pH 6,5). Jako jednostkę aktywności (U) przyjęto taką ilość 

białka, która powoduje zmianę absorbancji o 0,01 w warunkach reakcji. 

 

8.27. Wyznaczanie optymalnej temperatury i pH  

Zależność aktywności α-glukozydazy od pH reakcji określano wg 8.20 stosując 5 mM 

roztwory GlcαpNp w 0,1 M buforach fosforanowo-cytrynianowych o pH od 5,0 do 8,0. 

Optymalną temperaturę działania α-glukozydazy wyznaczano prowadząc reakcję w 0,1 M 

buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,0 zmieniając temperaturę reakcji w zakresie od 

55 do 85 °C. Aktywność enzymu w tych temperaturach oznaczano wg 8.20. 

Zależność aktywności syntazy trehalozy od pH reakcji określano wg procedury 

podanej w sekcji 8.24 w temp. 65 °C stosując jako substrat 1 % roztwór maltozy w 0,1 M 

buforach fosforanowo-cytrynianowych o pH od 5,0 do 8,0. Wpływ temperatury na aktywność 

syntazy trehalozy badano (wg 8.24) zmieniając temperaturę reakcji prowadzonej z użyciem 

jako substratu 1 % roztworu maltozy w 0,1 M buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,5 

w zakresie temperatur od 50 °C do 85 °C. 

 

8.28. Badanie wpływu temperatury i pH na stabilność enzymów 

Termostabilność α-glukozydazy określano mierząc zmniejszenie aktywności po  
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60 min inkubacji roztworu enzymu w 0,1 M buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,0  

lub 7,0 w temperaturach zmienianych w zakresie od 45 °C do 80 °C, ogrzewając preparat  

w szczelnie zamkniętych probówkach w łaźni glicerynowej. W badaniach wpływu pH na 

stabilność enzymu roztwory α-glukozydazy preinkubowano w 0,1 M buforach fosforanowo-

cytrynianowych o pH w zakresie od 4,5 do 8,0 w temperaturze 55 °C przez 30, 60 i 120 min, 

a następnie oznaczano aktywność hydrolizy GlcαpNp (wg 8.20). 

Termostabilność syntazy trehalozy określano mierząc zmniejszenie aktywności 

podczas 60 min inkubacji roztworu enzymu w 0,1 M buforach fosforanowo-cytrynianowych  

o pH 6,0 lub 7,0 w temperaturach w zakresie od 40 °C do 80 °C. Oznaczenia aktywności 

dokonywano wg punktu 8.24. 

 

8.29. Wyznaczanie stałych kinetycznych 

Stałą Michaelisa (Km) reakcji hydrolizy GlcαpNp katalizowanej α-glukozydazą  

z Thermus ruber wyznaczano w zakresie stężeń substratu 0,125-4 mM (wg 8.20). Stopień 

konwersji maltozy z wytworzeniem glukozy i trehalozy oznaczano wg 8.24 mierząc 

zmniejszenie zawartości tego cukru w roztworach substratu o stężeniach zmienianych  

w zakresie 0,4-35 %. Wartości Km i maksymalne szybkości reakcji Vmax określano metodą 

Lineweavera-Burka (1934). 

 

8.30. Badanie specyficzności substratowej 

Specyficzność substratową α-glukozydazy określano stosując jako substraty roztwory 

maltozy maltotriozy, maltotetraozy, maltopentaozy, maltoheksaozy lub sacharozy. Aktywność 

enzymu wyznaczano mierząc ilość uwolnionej glukozy (wg 8.22) i uzyskane wartości 

porównywano z aktywnością enzymu względem GlcαpNp określoną wg 8.20. 

W celu określenia specyficzności substratowej syntazy trehalozy przeprowadzono 

reakcje konwersji 1 % roztworów glukozy, trehalozy, celobiozy, laktozy, maltotetraozy, 

maltopentaozy, amylozy i skrobi w temperaturze 65 °C w standardowych warunkach reakcji 

(wg 8.24). Aktywność transglikozylacji tych substratów określano metodą HPLC lub TLC. 

 

8.31. Oddziaływanie kationów 

Wpływ kationów K+, Ca2+, Mg2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+ badano dodając do 

preparatu enzymu 1, 2 lub 5 mM roztwory chlorków wymienionych metali w 0,1 M buforze 
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Tris-HCl o pH 6,0. Próbki inkubowano następnie w temperaturze 55 °C przez 15 minut. 

Aktywności badanych preparatów oznaczano wg punktu 8.20 mierząc absorpcję względem 

prób odniesienia, do których zamiast roztworu enzymu dodano równoważną objętość 0,1 M 

buforu Tris-HCl (pH 6,0) zawierającego badane jony o takim samym stężeniu jak w próbkach 

badanych. Zmiany aktywności określano jako procent aktywności prób kontrolnych 

zawierających roztwór enzymu ogrzewany w analogicznych warunkach (55 °C, 15 min) bez 

dodatku chlorków metali. 

 

8.32. Wpływ inhibitorów i innych substancji 

Zmiany aktywności α-glukozydazy w ekstrakcie białek komórkowych Thermus ruber 

pod wpływem rozmaitych substancji chelatujących jony metali lub powodujących zmiany 

czwartorzędowej struktury enzymu i struktury jego podjednostek  badano dodając ich 

roztwory do ekstraktu białek komórkowych Thermus ruber w 0,1 M buforze fosforanowo-

cytrynianowym o pH 6,0, aż do uzyskania stężenia podanego w tabelach 28, 29, 30 i 31. 

Uzyskane preparaty inkubowano w 55 °C przez 30 min (EDTA, DTT, Tris, SDS, mocznik, 

Triton X-100, chlorowodorek guanidyny) lub przez 15 min (PMSF, jodoacetamid, PCMB, 

kwasie jodooctowy, 1,10-fenantrolina), a następnie oznaczano ich aktywność enzymatyczną 

(wg 8.20). Próby odniesienia zawierały zamiast ekstraktu bezkomórkowego równoważną 

objętość roztworu badanych substancji w 0,1 M buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 

6,0. Zmiany aktywności określano względem prób kontrolnych zawierających ekstrakt białek 

komórkowych bez dodatku inhibitorów lub innych substancji. 

 

8.33. Wpływ niektórych węglowodanów 

Badanie wpływu niektórych cukrów współzawodniczących ewentualnie z GlcαpNp  

o centrum katalityczne α-glukozydazy z Thermus ruber przeprowadzano wprowadzając do 

substratu przygotowanego według punktu 8.20 glukozę, galaktozę, fruktozę, ksylozę, laktozę, 

maltozę, sacharozę lub trehalozę w ilości niezbędnej do uzyskania w środowisku reakcji 

zaplanowanych stężeń wymienionych cukrów. Oznaczenia aktywności przeprowadzano 

według punktu 8.20 mierząc absorpcję względem prób odniesienia, do których zamiast 

roztworu enzymu wprowadzono równoważną objętość roztworu cukru o danym stężeniu  

w 0,1 M buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,0. Zmiany aktywności określano jako 

procent aktywności analogicznie badanych prób kontrolnych, do których nie wprowadzono 

węglowodanów. 
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8.34. Badanie wpływu czasu reakcji na skład produktów konwersji  
1 % roztworu maltozy 

 Wpływ czasu reakcji na skład produktów konwersji 1 % roztworu maltozy w 0,1 M 

buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,5 badano prowadząc reakcję hydrolizy 

katalizowaną ekstraktem białek komórkowych z Thermus ruber w temp. 65 °C przez 0,25; 

0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 i 24 godziny. Oznaczenia aktywności syntazy 

trehalozy przeprowadzano według punktu 8.24. 
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9.  OMÓWIENIE I DYSKUSJA WYNIKÓW 
 

9.1.  Hodowla termofilnej bakterii Thermus ruber 

Do tej pory przebadano i opisano ponad sto gatunków termofili. Jednym z nich jest 

mało poznana dotychczas bakteria Thermus ruber. Wymieniony mikroorganizm jest dobrym 

źródłem enzymów ze względu na satysfakcjonującą wydajność biomasy i możliwość hodowli 

w warunkach tlenowych na nieskomplikowanych i mało kosztownych podłożach 

zawierających ekstrakt drożdżowy i pepton K. Termofil ten charakteryzuje się umiarkowaną 

szybkością rozwoju i podobnie jak w przypadku innych szczepów drobnoustrojów należących 

do rodzaju Thermus, czas trwania fazy jego logarytmicznego wzrostu wynosi około 24-30 

godzin podczas, której OD600 wzrasta do wartości 1,2. Zaletą wymienionego drobnoustroju 

jest też mniejsza o ok. 20 °C w porównaniu z innymi szczepami bakterii rodzaju Thermus 

maksymalna temperatura rozwoju, co pozwoli obniżyć zużycie energii.  

Podczas rozwoju termofili kwasowość podłoża zmienia się w zależności od jego 

składu. Meiothermus cerbeus, odmiennie do innych szczepów z rodzaju Meiothermus, 

wymaga do rozwoju cysteiny, tiosiarczanu lub tioglikolanu, co zakwasza medium wskutek 

wytwarzania kwasu siarkowego (VI) jako produktu metabolizmu (Chung i in., 1997).  
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Rys. 19. Zależność zmętnienia podłoża (OD600) (♦) i zmian pH (■) od czasu hodowli 

Thermus ruber. Wyniki są średnią 5 oznaczeń z 4 hodowli ± odchylenie standardowe 
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Kwasowość standardowego podłoża podczas 24 godz. hodowli Thermus ruber 

zwiększa się nieznacznie. Jednak po dalszym przedłużeniu procesu pH stopniowo maleje  

o około jedną jednostkę (Rys. 19). Podobne jak w przypadku Thermus ruber zmiany pH 

hodowli od 7,0 do 8,0 przejawiają bakterie Meiothermus timidus, Thermus silvanus, Thermus 

chliarophilus i Meiothermus rosaceus charakteryzujące się optymalnym pH rozwoju  

w zakresie od 8,0 do 9,0 (Chen i in., 2002; Tenreiro i in., 1995a). 

Optymalna temperatura rozwoju bakterii rodzaju Meiothermus zmienia się w zakresie 

50-65 °C, a większość szczepów rozwija się najlepiej w temp. 55 °C (Chen i in., 2002; Chung 

i in., 1997; Pires i in., 2005; Tenreiro i in., 1995a). Przeprowadzone podczas realizacji 

niniejszej pracy badania zależności wydajności biomasy Thermus ruber od skali i temperatury 

procesu (50, 55, 60 i 65 °C) wykazały, że największą wydajność biomasy komórek 

wynoszącą ok. 6 g/l cieczy pohodowlanej uzyskano po zakończeniu hodowli prowadzonej  

w temp. 55 °C na podłożu zawierającym ekstrakt drożdżowy i pepton K z dodatkiem skrobi 

(Tab.11, Rys. 20). Jednakże w temperaturze 60 °C i 65 °C następował znaczny spadek 

wydajności biomasy odpowiednio do wartości 3,76 g/l i 2,78 g/l podłoża. Wydajność biomasy 

zależała też od sposobu przeprowadzania hodowli i różniła się w przypadku stosowania 

wstrząsarki powietrznej i wstrząsarki z ogrzewaniem wodnym. Zaobserwowane zmiany 

wydajności (Tab. 11) są przypuszczalnie spowodowane różnym dostępem tlenu, który jest 

ograniczony w warstwie pary wodnej wypełniającej komorę wstrząsarki z wodą jako 

czynnikiem grzejnym. 

 

Tab. 11. Wpływ temperatury hodowli na wydajność mokrej biomasy Thermus ruber 

Wydajność mokrej biomasy [g/l podłoża] hodowli w temperaturze [°C] 
Nr serii 

50 55 60 65 

1 4,32 ± 0,17 4,48 ± 0.21 3,49 ± 0.25 2,70 ± 0.40 
2 5,71 ± 0,08 5,95 ± 0.28 3,76 ± 0.23 2,78 ± 0.56 

Wyniki są średnią 5 oznaczeń z 4 hodowli na podłożu standardowym ± odchylenie standardowe 
 

Thermus ruber hodowano również na podłożach z dodatkiem maltozy, sacharozy, 

skrobi i trehalozy. Ich wpływ jako stymulatorów przyrostu biomasy bakterii badano dodając 

je do podłoża zawierającego ekstrakt drożdżowy i pepton K na początku hodowli i prowadząc 

hodowlę w temp. 55 °C. Wszystkie badane węglowodany zwiększały wydajność biomasy  

w porównaniu z prowadzoną w tych samych warunkach hodowlą kontrolną bez dodatku 

cukru, jednakże tylko w przypadku skrobi i maltozy różnice są istotne statystycznie (Rys. 20). 
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Jedynie w przypadku hodowli zawierającej w podłożu 2 % maltozy obserwowano spadek 

wydajności biomasy z 1 litra hodowli. Największy, ok. 1,8-krotny przyrost biomasy 

następował w hodowli zawierającej w podłożu 2 % skrobi. Stosowanie podłoży 

zawierających tylko ekstrakt drożdżowy i pepton K było przyczyną zmniejszenia ilości 

wytwarzanych komórek mikroorganizmu.  
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Rys. 20. Wpływ niektórych węglowodanów dodawanych w stężeniu 0,5 % (■), 1 % (■)  
i 2 % (■) do hodowli Thermus ruber na wydajność mokrej biomasy komórek. 
Wyniki są średnią 5 oznaczeń z 4 hodowli ± odchylenie standardowe 

 

 Wprowadzenie do pożywki 0,5 % lub 1 % glukozy powodowało natomiast znaczne 

zahamowanie rozwoju bakterii, aż do jego całkowitego zaniku w przypadku hodowli na 

podłożu zawierającym 2 % glukozy. Uniemożliwiało to oddzielenie śladowych ilości biomasy 

od cieczy pohodowlanej i oznaczenie aktywności enzymatycznej. Przyczyną zahamowania 

rozwoju mikroorganizmu mogło być nagromadzenie się w cieczy hodowlanej produktów 

reakcji Maillarda lub produktów cieplnych przemian glukozy. Podobny wpływ wywierała 

glukoza na wydajność biomasy komórek podczas hodowli szczepów bakterii Thermus spp. 

pochodzących z gorących źródeł Islandii (Pask-Hughes i Williams, 1977). Wytwarzanie 

produktów reakcji Maillarda może być też przyczyną zaobserwowanego spadku wydajności 

hodowli po dodaniu do podłoża zbyt dużej (2 %) ilości maltozy, która podobnie jak glukoza 

ma właściwości cukru redukującego. 

 



Omówienie i dyskusja wyników 
 

 72

9.2. Określenie profilu enzymatycznego Thermus ruber 

Wiele termofilnych mikroorganizmów wytwarza przydatne do przetwarzania 

rozmaitych cukrów enzymy hydrolizujące wiązania glikozydowe. Cukry, obok lipidów  

i białek są jednym z podstawowych składników potrzebnych do życia. Służą one jako 

materiał zapasowy i źródło energii oraz jako produkty pośrednie w szlakach metabolicznych. 

Termofile syntetyzują między innymi α-amylazy, pululanazy i α-glukozydazy, umożliwiające 

przyswajanie glikogenu znajdującego się w martwych organizmach zwierzęcych osiadających 

na dnie gorących źródeł lub hydrotermalnych obszarów dna mórz i oceanów. 

Przeprowadzone badania wykazały, że ekstrakt białek komórkowych Thermus ruber 

przejawia aktywność katalizowania hydrolizy GlcαpNp wynoszącą około 5,43 U/g mokrej 

biomasy (Tab. 12). Komórki Thermus ruber oprócz aktywności α-glukozydazy wykazują 

również aktywność β-glukozydazy oraz β-galaktozydazy. Aktywność enzymów oznaczana  

w ekstrakcie bezkomórkowym względem GalβoNp jest prawie dwa razy wyższa  

w porównaniu z aktywnością katalizowania hydrolizy GlcαpNp. W wielu termofilach 

aktywności α- i β-glukozydaz są jednak skutkiem działania tego samego enzymu o małej 

specyficzności substratowej (Hudson i in., 1986; Wołosowska i Synowiecki, 2004). 

Aktywność względem GlcβpNp jest natomiast nieznaczna. Aktywność β-galaktozydazy 

przejawia też większość szczepów bakterii Thermus (Hudson i in., 1986). 

 

Tabela 12. Aktywności enzymatyczne ekstraktu białek komórkowych Thermus ruber  

Rodzaj substratu Aktywność 
[U/g komórek] Białko [mg] Aktywność 

specyficzna [U/mg]

GlcαpNp 5,43 ± 0,27 21,7 ± 0,72 0,251 
GlcβpNp 0,57 ± 0,05 17,9 ± 0,40 0,032 

GalβoNp 12,3 ± 0,61 17,9 ± 0,40 0,687 
      Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

Wśród termofilnych mikroorganizmów powszechna jest zdolność katalizowania 

hydrolizy wiązań α-1,4- i α-1,6-glikozydowych. Aktywność amylolityczną Thermus ruber 

oznaczano metodą Bernfeld’a określając przeliczoną na maltozę ilość cukrów redukujących 

uwolnionych podczas hydrolizy 1 % roztworów niektórych polisacharydów w buforze 

fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,0 katalizowanej przez enzymy znajdujące się  

w ekstrakcie białek komórkowych z tego mikroorganizmu (Tab.13). Aktywność enzymów 
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amylolitycznych jest niewielka w porównaniu z aktywnością α-glukozydazy określoną 

względem GlcαpNp. 

 

Tabela 13. Aktywność enzymów z komórek Thermus ruber względem polisacharydów 

Rodzaj substratu Aktywność 
[U/g komórek] Białko [mg] Aktywność 

specyficzna [U/mg]
Skrobia  0,21 ± 0,02 19,4 ± 1,3 0,011 

Dekstryny  0,28 ± 0,01 19,4 ± 1,3 0,015 

Amylopektyna  0,18 ± 0,01 19,4 ± 1,3 0,009 

Pululan  0,25 ± 0,01 19,4 ± 1,3 0,013 

      Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

 

 
Rys. 21. Zidentyfikowane metodą HPLC produkty konwersji (65 °C, pH 6,5) 30 mM 

roztworu maltozy katalizowanej ekstraktem białek komórkowych z Thermus ruber 
w czasie: 15 min (A) oraz 120 min (B). Glukoza (Glc), maltoza (Mal), trehaloza 
(Tre) 

A 

B 



Omówienie i dyskusja wyników 
 

 74

Wykonana metodą HPLC identyfikacja produktów konwersji maltozy katalizowanej 

ekstraktem białek komórkowych Thermus ruber wykazała pojawienie się trehalozy w ilości 

wzrastającej wraz z upływem czasu reakcji (Rys. 21). Już po 15 min procesu w mieszaninie 

reakcyjnej oprócz substratu zidentyfikowano trehalozę i glukozę, a po 2 godz. zawartość 

trehalozy znacznie wzrosła. Świadczy to, że Thermus ruber podobnie jak inne bakterie 

termofilne należące do rodzaju Thermus wytwarza syntazę trehalozy. Podczas tej reakcji 

uwalniana jest zawsze pewna ilość glukozy z powodu niewielkiej aktywności hydrolitycznej 

syntazy trehalozy stwierdzonej też w przypadku analogicznego enzymu z Thermus aquaticus, 

Pimelobacter sp. R48 i Pseudomonas sp. F1 (Nishimoto i in., 1996a i b; Ohguchi i in., 1997). 

Aktywność proteolityczna enzymów występujących w komórkach Thermus ruber 

określana metodą azokazeinową w ekstrakcie białek komórkowych jest nieznaczna i wynosi 

0,084 ± 0,008 jednostek określanych jako ilość białka, która powoduje zmianę wartości 

absorbancji (A440) roztworu hydrolizowanego substratu o 0,01. 

 

9.3. Wpływ warunków hodowli na wydajność α-glukozydazy 

Na rysunku 22 przedstawiono zależności pomiędzy przyrostem ilości komórek oraz 

aktywnością α-glukozydazy a czasem trwania hodowli. Współczynnik korelacji pomiędzy 

wymienionymi zmiennymi zależnymi wynosi 0,98.  
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Rys. 22. Przyrost biomasy (g) i zmiany aktywności hydrolizy GlcαpNp (♦) podczas hodowli 

Thermus ruber w temp. 55 °C. Wyniki są średnią 5 oznaczeń z 4 hodowli ± odchylenie 
standardowe 
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Sugeruje to, że przyrost aktywności enzymatycznej jest spowodowany zwiększeniem 

ilości komórek, a nie wzrostem ilości wytwarzanego przez poszczególne komórki enzymu. 

Największą wydajność biomasy Thermus ruber uzyskuje się podczas hodowli 

prowadzonej w temp. 55 °C na podłożu standardowym i w tych warunkach uzyskuje się także 

wysoką wydajność α-glukozydazy 32,8 U/l podłoża, wynoszącą 98 % wartości maksymalnej 

uzyskiwanej podczas hodowli prowadzonej w 50 °C (Tab. 14). Wzrost temperatury hodowli 

do 65 °C obniża ilość wytwarzanej biomasy i równocześnie znacznie zmniejsza ilość 

uzyskiwanej α-glukozydazy do 8,6 U/l podłoża. 

 

Tabela 14. Zależność wydajności biomasy i ilości wytworzonej α-glukozydazy od 
temperatury hodowli Thermus ruber 

Temperatura hodowli 
Thermus ruber 

Temp.[°C] Nr serii 

Wydajność biomasy 
[g/l podłoża] 

Aktywność ogólna 
[U/g biomasy] 

Wydajność  
α-glukozydazy 
[U/l podłoża] 

1 4,32 ± 0,17  5,94 ± 0,52 25,6 
50 

2 5,71 ± 0,08 5,86 ± 0,82 33,5 
     

1 4,48 ± 0,21 6,40 ± 0,29 28,7 
55 

2 6,04 ± 0,35 5,43 ± 0,27 32,8 
     

1 3,49 ± 0,25 5,71 ± 0,40 20,0 
60 

2 3,76 ± 0,23 5,69 ± 0,46 21,4 
     

1 2,70 ± 0,40 3,82 ± 0,24 10,3 
65 

2 2,78 ± 0,56 3,11 ± 0,13  8,6 
Wyniki są średnią 4 oznaczeń z 4 hodowli ± odchylenie standardowe 
 

Większe wydajności α-glukozydazy można uzyskać z Thermus thermophilus 

(Zdziebło i Synowiecki, 2002). Jednakże w tym przypadku uzyskuje się niższe w porównaniu 

do Thermus ruber przyrosty biomasy komórek (1,6 g/l podłoża). Źródłem α-glukozydaz może 

być także należący do archeonów hipertermofil Pyrococcus furiosus (Costantino i in., 1990). 

Uzyskiwany z tej bakterii enzym charakteryzuje się optymalną temperaturą działania  

w zakresie 105-110 °C. Enzym ten nie jest jednak produkowany na skalę przemysłową, 

między innymi z powodu niewielkiej wydajności biomasy (0,47 g/l podłoża) i konieczności 

prowadzenia procesu w warunkach beztlenowych. 

Na podstawie oznaczeń dotyczących wpływu warunków hodowli na aktywność  

α-glukozydazy stwierdzono, że największą aktywność specyficzną (0,33 U/mg białka) 

wykazuje ekstrakt białek komórkowych Thermus ruber uzyskany po hodowli bakterii  
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w temperaturze 50 °C (Tab. 15). Podobną, jak w przypadku Thermus ruber, aktywność 

specyficzną przejawia ekstrakt białek komórkowych z Thermus thermophilus (0,27 U/mg 

białka) (Zdziebło i Synowiecki, 2002). 

 

Tabela 15. Wpływ temperatury hodowli na oznaczaną względem GlcαpNp aktywność  
α-glukozydazy w komórkach bakterii Thermus ruber 

Temperatura hodowli 
Thermus ruber 

Temp.[°C] Nr serii 

Aktywność ogólna 
[U/g biomasy] 

Aktywność 
specyficzna  

[U/mg białka] 

1 5,94 ± 0,52 0,31 ± 0,03 50  
2 5,86 ± 0,82 0,33 ± 0,06 

    

1 6,40 ± 0,29 0,20 ± 0,02 
55  

2 5,43 ± 0,27 0,25 ± 0,01 
    

1 5,71 ± 0,40 0,28 ± 0,02 
60  

2 5,69 ± 0,46 0,18 ± 0,01 
    

1 3,82 ± 0,24 0,13 ± 0,01 
65  

2 3,11 ± 0,13 0,15 ± 0,03 
Wyniki są średnią 4 oznaczeń z 4 hodowli ± odchylenie standardowe 

 

W przypadku hodowli Thermus ruber prowadzonej na podłożu zawierającym ekstrakt 

drożdżowy i pepton K bez dodatku skrobi w warunkach największego przyrostu biomasy 

ilość wytworzonych komórek była niższa o ok. 1 g/l podłoża w porównaniu z hodowlą 

prowadzoną na tym samym podłożu uzupełnionym 0,1 % skrobi Dodanie do podłoża 

maltozy, sacharozy, skrobi lub trehalozy nie powodowało przy niższych stężeniach istotnych 

zmian wydajności wytwarzania α-glukozydazy, a przy zwiększaniu stężenia tych cukrów  

w pożywce zaobserwowano nawet spadek aktywności ogólnej uzyskiwanej z 1 g biomasy 

(Tab. 16). Brak wzrostu wydajności α-glukozydazy pod wpływem badanych węglowodanów 

wskazuje na jej konstytutywne wytwarzanie w komórkach Thermus ruber. Hipotezę tę 

potwierdza brak wzrostu aktywności specyficznej ekstraktu białek komórkowych.  

W przypadku spowodowanej węglowodanami indukcji syntezy enzymu aktywność 

specyficzna powinna wzrastać wskutek zwiększonego udziału α-glukozydazy w ogólnej puli 

białek komórkowych (Tab. 16).  
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Tabela 16. Wpływ niektórych węglowodanów dodanych do pożywki na oznaczaną względem 
GlcαpNp aktywność α-glukozydazy w komórkach bakterii Thermus ruber 

Rodzaj cukru  
w podłożu 

Aktywność ogólna  
[U/g biomasy] 

Aktywność specyficzna  
[U/mg białka] 

Wydajność  
α-glukozydazy 
[U/l podłoża] 

0,5 % 4,80 ± 0,11 0,20 ± 0,03 27,4 
1 % 3,73 ± 0,20 0,16 ± 0,01 21,1  Maltoza 
2 % 3,60 ± 0,42 0,11 ± 0,01 10,5  

     

0,5 % 4,89 ± 0,22 0,18 ± 0,01  30,1 
1 % 4,68 ± 0,02 0,17 ± 0,03 31,1 Sacharoza 
2 % 4,43 ± 0,35 0,15 ± 0,02 24,6 

     

0,5 % 5,26 ± 0,58 0,21 ± 0,01 34,7 
1 % 3,80 ± 0,02 0,21 ± 0,02 27,5 Skrobia 
2 % 3,63 ± 0,15 0,18 ± 0,01 32,2 

     

0,5 % 4,04 ± 0,67 0,17 ± 0,01 25,0 
1 % 4,20 ± 0,24 0,17 ± 0,01 25,8 Trehaloza 
2 % 4,53 ± 0,06 0,19 ± 0,02 26,5 

    

Wyniki są średnią z 4 oznaczeń z 4 hodowli ± odchylenie standardowe 
 

Zmniejszenie aktywności α-glukozydazy pod wpływem dodanych do pożywki cukrów 

następowało także w przypadku przeprowadzanej przez Giannesi i wsp. (2006) hodowli 

termofila Chaetomium thermophilum (Tab. 17). 

 

Tabela 17. Porównanie wpływu niektórych węglowodanów dodanych do pożywki na 
aktywność specyficzną α-glukozydazy z Thermus ruber i Chaetomium 
thermophilum 

Aktywność specyficzna[U/mg białka] Rodzaj cukru  
w podłożu (1 %) Thermus ruber Chaetomium thermophilum 

wg Giannesi i in., 2006 
Maltoza 0,16 ± 0,01 0,45 ± 0,05 

Sacharoza  0,17 ± 0,03 0,13 ± 0,02 

Skrobia 0,21 ± 0,02 0,51 ± 0,06 

Trehaloza 0,17 ± 0,01 0,21 ± 0,02 

Kontrola (bez cukru) 0,27 ± 0,04 0,52 ± 0,00  

 

Podobnie, jak w przypadku Thermus thermophilus (Zdziebło i Synowiecki, 2006) 

wzrost stężenia chlorku sodu w pożywce stosowanej do hodowli Thermus ruber stopniowo 

zmniejsza wydajność biomasy komórek stymulując jednocześnie syntezę enzymu (Tab. 18). 
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Tabela 18. Wpływ zmian stężenia NaCl w podłożu zawierającym ekstrakt drożdżowy  
i pepton K na aktywność α-glukozydazy z Thermus ruber (55 ˚C, 48 godz.) 

Stężenie 
NaCl 
[%] 

Biomasa  
[g/l podłoża] 

α-glukozydaza  
[U/g komórek] 

Wydajność  
α-glukozydazy 
[U/l podłoża] 

Aktywność 
specyficzna 

[U/mg białka] 

0,0 4,92 ± 0,27 5,78 ± 0,59 21,2 ± 0,4 0,27 ± 0,01 
0,5 3,47 ± 0,22 6,87 ± 0,35 21,1 ± 2,3 0,32 ± 0,04 
1,0 2,12 ± 0,22 9,89 ± 0,38 25,9 ± 1,4 0,38 ± 0,02 
1,5 2,25 ± 0,09 9,51 ± 0,42 33,4 ± 1,9 0,29 ± 0,01 

  Wyniki są średnią z 4 oznaczeń z 4 hodowli ± odchylenie standardowe 

 

Wskutek tego przy 1 % stężeniu NaCl wydajność biomasy po 48 godz. rozwoju 

bakterii w temperaturze 55 ˚C wynosiła tylko 45,7 % wartości uzyskiwanej w przypadku prób 

kontrolnych pochodzących z prowadzonej w tych samych warunkach hodowli w podłożu nie 

zawierającym chlorku sodu. Wpływ zmniejszenia ilości komórek na wydajność enzymu 

uzyskiwaną z jednego litra hodowli jest jednak kompensowany 171 % wzrostem aktywności 

ogólnej enzymu w gramie biomasy, spowodowany zwiększeniem stężenia NaCl w zakresie 

od 0 do 1,0 % (Tab. 18). 

 

9.4.  Wybór sposobu izolacji α-glukozydazy z Thermus ruber 

W celu określenia skuteczności izolacji α-glukozydazy z Thermus ruber zbadano 

efektywność czterech wymienionych w tabeli 19 sposobów mechanicznej dezintegracji 

komórek. Ich skuteczność oceniano oznaczając aktywność enzymu w uzyskanym ekstrakcie 

białek komórkowych. Najlepszą metodą izolacji α-glukozydazy okazała się sonifikacja 

biomasy bakterii w wyniku, której uzyskano najwyższą aktywność ogólną badanego enzymu 

w ekstrakcie (Tab. 19). Aktywność α-glukozydazy w roztworze otrzymanym po rozcieraniu 

biomasy z tlenkiem glinu i buforem lub w ekstrakcie uzyskanym przez rozcieranie z Al2O3 a 

następnie sonifikację zawiesiny komórek jest natomiast o około 30 % mniejsza. Przyczyną 

tego jest prawdopodobnie adsorpcja pewnej ilości enzymu na tlenku glinu wykorzystywanym 

do rozcierania komórek. Ponieważ ekstrakt białek stosowany we wcześniejszych badaniach 

uzyskiwano przez rozcieranie komórek z tlenkiem glinu w pozostałych eksperymentach 

posługiwano się tą metodą. Najmniejszą aktywność wykazuje ekstrakt białek sporządzony 

przez homogenizację stosowaną często do przeprowadzanej w dużej skali dezintegracji 

komórek bakteryjnych i roślinnych (Harris i Angal, 1989). 
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Tabela 19. Skuteczność różnych sposobów izolacji α-glukozydazy z komórek Thermus ruber 

Sposób izolacji Aktywność 
[U/g komórek] Białko [mg] 

Aktywność 
specyficzna 

[U/mg] 

% ogólnej 
aktywności 

hodowli 

Rozcieranie z aluminą i buforem 5,43 ± 0,27 21,7 ± 0,72 0,25 73,1 

Rozcieranie z aluminą i sonifikacja 5,35 ± 0,36 23,6 ± 1,95 0,23 72,0 

Sonifikacja 7,43 ± 0,84 32,8 ± 5,06 0,23 100,0 

Homogenizacja w buforze 0,62 ± 0,16   2,6 ± 0,63 0,24 8,3 
Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

Skuteczność mechanicznej dezintegracji komórek można zwiększyć poprzedzając ją 

szokiem osmotycznym stosowanym niekiedy do wyodrębniania białek z komórek 

zwierzęcych i roślinnych oraz niektórych bakterii gramujemnych (Harris i Angal, 1989).  

 

Tabela 20. Wpływ stresu osmotycznego na wytwarzanie α-glukozydazy w komórkach 
Thermus ruber 

Rodzaj substancji 
wywołującej stres 

Aktywność ogólna
 [U/g biomasy] Białko [mg] Aktywność 

specyficzna [U/mg] 

Kontrola 5,64 ± 0,57 20,8 ± 3,0 0,27 

15 % roztwór sacharozy 5,73 ± 0,36 20,9 ± 1,6 0,28 

7,5 % roztwór chlorku sodu 6,35 ± 0,24 23,6 ± 1,5 0,27 
Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 

Poddanie komórek Thermus ruber stresowi osmotycznemu w 15 % roztworze 

sacharozy tylko nieznacznie zwiększyło ilość α-glukozydazy wyizolowanej wskutek 

przeprowadzonej następnie dezintegracji komórek przez rozcieranie z tlenkiem glinu  

(Tab. 20). Zastosowanie 7,5 % roztworu chlorku sodu powodowało natomiast wzrost ilości 

wyekstrahowanych białek i około 12 % zwiększenie aktywności enzymu w ekstrakcie. 

Przyczyną tego wzrostu jest zniszczenie pewnej ilości komórek wskutek szoku 

osmotycznego, co poprawia skuteczność przeprowadzonej następnie ich mechanicznej 

dezintegracji. 

Ponieważ α-glukozydazy mogą być umiejscowione wewnątrz komórek, wydzielane 

do cieczy pohodowlanej bądź związane z błonami komórkowymi (Urlaub i Wöber, 1978) 

przeprowadzono badania umiejscowienia α-glukozydazy w komórkach Thermus ruber. Wiele 

α-glukozydaz jest enzymami zewnątrzkomórkowymi. Przykładem wydzielających je 
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drobnoustrojów są Bacillus sp., Bacillus thermoglucosidius, Clostridium sp., 

Schizosaccharomyces pombe, Pyrococcus furiosus (Arellano-Carbajal i Olmos-Soto, 2002; 

Constantino i in., 1990; Okuyama i in., 2005). Badania rozmieszczenia α-glukozydazy  

w komórkach Thermus ruber wskazują, iż znaczna część enzymu występuje w strukturach 

komórkowych odwirowywanych z ekstraktu dopiero przy 28000×g (Tab. 21). Podobną 

lokalizację wykazują α-glukozydazy z Bacillus amyloliquefaciens i Ferroplasma acidiphilum 

(Ferrer i in., 2005; Urlaub i Wöber, 1978). 

 

Tabela 21. Rozmieszczenie α-glukozydazy w komórkach Thermus  ruber 

Frakcja Aktywność 
 [U/g komórek] Białko [mg] U/mg 

białka 

% ogólnej 
aktywności 

hodowli 
Ekstrakt komórkowy 5,43 ± 0,27 21,7 ± 0,72 0,25 100,0 
Ciecz pohodowlana 0,36 ± 0,02 - - 6,7 
     

Frakcja białek przestrzeni 
peryplazmatycznej 0,34 ± 0,07 2,1 ± 0,38 0,16 6,3 
     

Białka cytozolu pozostające w 
supernatancie po odwirowaniu 
przy 28000×g (40 min) 

0,08 ± 0,01 0,3 ± 0,05 0,25 1,4 

     

Frakcja białek błonowych 
oddzielona przez odwirowanie 
przy 28000×g (40 min) 

4,61 ± 0,20 20,9 ± 2,31 0,22 84,9 

Wyniki są średnią z 7 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

Około 6,7 % ogólnej aktywności wykazywała ciecz pohodowlana zawierająca enzym 

uwolniony wskutek lizy niektórych komórek, a 6,3 % ogólnej aktywności stwierdzono  

w przestrzeni peryplazmatycznej. Białka cytozolu pozostające w supernatancie po 

odwirowaniu przy 28000×g wykazywały tylko 1,4 % ogólnej aktywności α-glukozydazy 

(Tab. 21).  

 W celu sprawdzenia czy nie następują straty enzymu spowodowane jego związaniem  

z odwirowywaną przy 9000×g nierozpuszczalną pozostałością komórek przeprowadzono jej 

ekstrakcję stosowanymi zazwyczaj w tym celu detergentami takimi jak: Triton X-100 lub 

cholan sodu. Aktywność α-glukozydazy uwolnionej z pozostałości komórek Thermus  ruber 

0,2 % roztworem cholanem sodu jest podobna jak w przypadku stosowania Tritonu X-100  

i wynosi odpowiednio 22,8 % oraz 21,9 % ogólnej aktywności enzymu w ekstrakcie 

bezkomórkowym (Tab. 22). 
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Tabela 22. Rozmieszczenie α-glukozydazy w strukturach błonowych Thermus  ruber 

Sposób izolacji Aktywność 
 [U/g komórek] Białko [mg]

Aktywność 
specyficzna 

[U/mg] 

% ogólnej 
aktywności 

hodowli 
Rozcieranie z aluminą i buforem 5,43 ± 0,27 21,7 ± 0,72 0,25 100,0 
Ekstrakcja pozostałości komórek 
przeprowadzona:      

0,1 % Tritonem X-100   1,19 ± 0,14 6,2 ± 0,48 0,19  21,9 

0,2 % roztworem cholanu sodu 1,24 ± 0,13 6,3 ± 0,58 0,21  22,8 
Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

Wyniki te wskazują, że α-glukozydaza z Thermus ruber jest zakotwiczona w strukturach 

komórkowych, których oddzieleniu od cytozolu jest możliwe dopiero po długotrwałym 

wirowaniu przy 28000×g. Po uwzględnieniu ok. 50 % utraty aktywności pod wpływem 0,1 % 

Tritonu X-100 straty α-glukozydazy wynoszące 43,8 % jej zawartości w komórkach są 

podobne do strat (40 %) występujących w przypadku przeprowadzanej przez Urlaub`a  

i Wöber`a (1978) izolacji z Bacillus amyloliquefaciens. 

 

9.5. Oczyszczanie α-glukozydazy z Thermus ruber 

Ponieważ ekstrakt białek komórkowych Thermus ruber ma aktywność α-glukozydazy, 

jak i syntazy trehalozy przeprowadzono badania, których celem było określenie czy 

występują w nim dwa odrębne enzymy, czy też obie aktywności są wykazywane przez jedno 

białko o szerokiej specyficzności substratowej. Możliwość występowania takiego enzymu 

potwierdziły przeprowadzone przez Giannesi i wsp. (2006) badania termofila Chaetomium 

thermophilum wytwarzającego α-glukozydazę przejawiającą jednocześnie aktywność syntazy 

trehalozy. Frakcjonowanie siarczanem (VI) amonu wykazało, że aktywność α-glukozydazy  

i syntazy trehalozy mają białka strącane z ekstraktu bezkomórkowego Thermus ruber przy 

podobnym nasyceniu (NH4)2SO4, mieszczącym się w zakresie 45-60 % (Tab. 23).  

Ze względu na niewielką skuteczność rozdziału roztwór precypitatu strąconego 

uprzednio przy 45 % nasyceniu siarczanu (VI) amonu nanoszono na kolumnę o wymiarach 

2,3 × 64 cm ze złożem Sephadex G-200, zrównoważoną 0,1 M buforem fosforanowo-

cytrynianowym o pH 6,0 i zbierano frakcje o objętości 4 ml z szybkością przepływu 0,5 

ml/min. 
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Tabela 23. Wysalanie białek z Thermus ruber siarczanem (VI) amonu 

Aktywność ogólna 
[U/g biomasy] 

Aktywność specyficzna 
[U/mg białka] Etap 

oczyszczania 
α-glukozydazy syntazy 

trehalozy 

Białko 
[mg/g 

biomasy] α-
glukozydazy 

syntazy 
trehalozy 

Ekstrakt 
komórek 5,43 ± 0,27 0,60 ± 0,06 21,7 ± 0,72 0,23 0,028  

Frakcje wysolone 
przy nasyceniu 
(NH4)2SO4 

     

20 % 0,12 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,3 ± 0,04 0,09 0,000  

28 % 0,20 ± 0,01 0,06 ± 0,01 3,3 ± 0,02 0,06 0,018  

45 % 3,36 ± 0,02 0,41 ± 0,02 7,8 ± 0,05 0,43 0,053  

60 % 1,55 ± 0,02 0,19 ± 0,00 6,3 ± 0,20 0,25 0,030  

80 % 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,2 ± 0,01 0,00 0,00 

Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

 Przeprowadzona filtracja żelowa (Rys. 23) wykazała jednak, że frakcja o aktywności 

α-glukozydazy nie katalizuje wytwarzania trehalozy z maltozy, co wskazuje na istnienie 

dwóch odrębnych enzymów. 
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Rys. 23. Aktywność α-glukozydazy ( ) wyeluowanych z kolumny Sephadex G-200 frakcji 

białek (♦) wysolonych przy 45 % nasyceniu siarczanu (VI) amonu 
 

 Ze względu na nieduży, bo tylko około 2-krotny wzrost aktywności specyficznej 

precypitatu uzyskanego przez strącenia siarczanem (VI) amonu (Tab. 24) oraz z powodu 

dużego zużycia tego odczynnika zrezygnowano w dalszych badaniach z jego stosowania, 
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zastępując precypitację skuteczniejszym etapem chromatografii jonowymiennej na złożu ze 

słabym anionitem DEA (Fractoflow 80-6) i filtracji żelowej na sicie molekularnym Sephadex 

G-100. 

 

Tabela 24. Oczyszczanie preparatu α−glukozydazy z Thermus ruber 

Etap oczyszczania
Aktywność 

ogólna 
[U/g biomasy]

Aktywność 
specyficzna 

[U/mg białka]

Białko 
[mg] 

Stopień 
oczyszczenia 

Wydajność 
[%] 

Ekstrakt 
bezkomórkowy 5,43 ± 0,27 0,23 21,7 ± 0,72 1 100 

Wysalanie 
(NH4)2SO4 przy 
nasyceniu 45 % 
(w/v) 

3,36 ± 0,02 0,43 7,8 ± 0,05 1,9 61,9 

Filtracja żelowa 
Sephadex G-200 0,42 1,75 0,24 7,6 7,7 

 

 Wyekstrahowany z komórek Thermus ruber roztwór białek nanoszono na kolumnę 

wypełnioną złożem DEA i białko o aktywności α-glukozydazy wyeluowano przy 0,15 M 

stężeniu roztworu chlorku sodu (Rys. 24). 
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Rys. 24. Aktywność α-glukozydazy ( ) oraz zmiany stężenia wyeluowanych z kolumny DEA 

frakcji białek (♦) ekstraktu bezkomórkowego Thermus ruber 
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Rys. 25. Aktywność α-glukozydazy ( ) wyeluowanych z kolumny Sephadex G-100 frakcji 

białek (♦) 
 

Chromatografia jonowymienna umożliwiła uzyskanie około 29-krotnego oczyszczenia 

enzymu. Natomiast po przeprowadzonej w dalszym etapie filtracji żelowej na złożu Sephadex 

G-100 (Rys. 25) otrzymano znacznie już oczyszczony preparat α-glukozydazy o aktywności 

specyficznej wynoszącej 12,0 U/mg, około 50-krotnie większej od aktywności ekstraktu 

bezkomórkowego (Tab. 25). 

 

Tabela 25. Bilans oczyszczania α-glukozydazy z Thermus ruber  

Etapy oczyszczania 
Aktywność 

ogólna 
[U/g biomasy]

Aktywność 
specyficzna 

[U/mg 
białka] 

Białko 
[mg] 

Stopień 
oczyszczenia 

Wydajność 
[%] 

Ekstrakt 
bezkomórkowy 4,97 0,23 22,1 1 100 

Chromatografia 
jonowymienna 
Fractoflow 80-6 DEA 

0,84 6,46 0,13 28,1 16,9 

Filtracja żelowa 
Sephadex G-100 0,24 12,0 0,02 52,2 4,8 

 

Przeprowadzono również oznaczenie aktywności syntazy trehalozy we frakcjach 

białek o aktywności α-glukozydazy wyeluowanych podczas chromatografii jonowymiennej, 

jak również chromatografii żelowej. Stwierdzono brak aktywności syntazy trehalozy w tych 

frakcjach, co potwierdza, że są to dwa oddzielne białka.  
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66 66 

Skuteczność oczyszczania α-glukozydazy z Thermus ruber umożliwiająca otrzymanie 

prawie homogennego enzymu jest podobna, jak w przypadku uzyskanego przez Kato i wsp. 

(2002) stopnia oczyszczania analogicznego enzymu z Aspergillus nidulans zapewniającego 

52-krotny wzrost aktywności po przeprowadzeniu chromatografii na złożach Phenyl 

Sepharose Cl-4B i Resource Q. 

Skuteczność oczyszczania badanych preparatów określano stosując elektroforezę  

w warunkach denaturujących (SDS-PAGE) nanosząc też na żel wymienione na rysunku 26 

białka wzorcowe. Oznaczona metodą SDS-PAGE masa cząsteczkowa α-glukozydazy wynosi 

około 43 kDa (Rys. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 26. Elektroforeza w 10 % żelu poliakrylamidowym (SDS-PAGE) frakcji ekstraktu 
komórkowego wysolonej przy 45 % nasyceniu siarczanu (VI) amonu (ścieżka 1), 
ekstraktu bezkomórkowego (ścieżka 2) oraz frakcji po chromatografii 
jonowymiennej i filtracji żelowej na Sephadex G-100 (ścieżka 3). Białka wzorcowe 
(M): β-galaktozydaza E. coli 116 kDa, BSA 66 kDa, owoalbumina 45 kDa, 35 
kDa, 18 kDa. 

 

Aby określić 4-rzędową strukturę α-glukozydazy z Thermus ruber wyznaczono 

ponadto jej masę cząsteczkową w warunkach niedenaturujących stosując filtrację żelową na 

złożach Sephadex G-200 lub Sephadex G-100. Masa cząsteczkowa wyznaczona na podstawie 

elucji ze złoża Sephadex G-100 wynosiła 42,2 kDa (Rys. 27), a w przypadku złoża Sephadex 

G-200 44,7 kDa (Rys. 28). 
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Rys. 27. Krzywa kalibracyjna log M = f (V/Vo) kolumny ze złożem Sephadex G-100 
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Rys. 28. Krzywa kalibracyjna log M = f (V/Vo) kolumny ze złożem Sephadex G-200 

 

 Duże podobieństwo mas cząsteczkowych enzymu wyznaczonych przez filtrację 

żelową i elektroforezę w warunkach denaturujących wskazuje, że α-glukozydaza z Thermus 

ruber jest monomerem o masie cząsteczkowej wynoszącej 43,3 ± 1,28 kDa. Podobną masę 

cząsteczkową ma również α-glukozydaza z Geobacillus thermodenitrificans (45 kDa) (Ezeji  
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i Bahl, 2006). Dane literaturowe donoszą, że α-glukozydazy pochodzenia mikrobiologicznego 

różnią się dość znacznie masą cząsteczkową i mogą być monomerami lub są zbudowane  

z kilku identycznych lub nieznacznie różniących się podjednostek. Niewielkie masy 

cząsteczkowe mają α-glukozydazy pochodzące z Aspergillus niger (63,6 kDa), Bacillus 

amyloliquefaciens (27 kDa), Bacillus licheniformis (63 kDa), Bacillus thermoglucosidius KP 

1006 (60 kDa), Rhizobium sp. (59 kDa), Saccharomyces cerevisiae (66 kDa)  

i Thermonospora curvata (60 kDa) (Berthelot i Delmotte, 1999; Janda i in., 1997; Suzuki  

i in., 1979; Urlaub i Wöber, 1978; Vihinen i Mäntsälä, 1989). Badana przez Kato i wsp. 

(2002) α-glukozydaza z Aspergillus nidulans jest dimerem o masie podjednostek 74 i 55 kDa. 

Znane są jednak również α-glukozydazy o dużo większych masach cząsteczkowych 

wytwarzane np. przez Bacillus flavocaldarius (420 kDa) oraz z Bacillus 

thermoamyloliquefaciens (540 kDa) (Kashiwabara i in., 2000; Murakami i in., 1998). 

 

9.6. Warunki działania α-glukozydazy z Thermus ruber 

Badany enzym osiąga największą aktywność degradacji GlcαpNp w temperaturze  

65 °C (Rys. 29) i pod tym względem nie różni się znacznie od innych α-glukozydaz 

bakteryjnego pochodzenia, takich jak: Bacillus coagulans (50 °C), Bacillus sp. (50 °C), 

Chaetomium thermophilum (60 °C), Geobacillus thermodenitrificans (55 °C), Tetrahymena 

thermophila (56 °C), Thermomonospora curvata (54 °C) (Arellano-Carbajal i Olmos-Soto, 

2002; Banno i in., 1989; Ezeji i Bahl, 2006; Giannesi i in., 2006; Janda i in., 1997; Suzuki  

i Tomura, 1986). Optymalne temperatury działania mniejsze od 40 °C wykazują natomiast  

α-glukozydazy z Bacillus cereus (37 °C), Candida albicans  (37 °C), Clostridium 

acetobutylicum (35 °C), Rhizobium sp. (35 °C)  (Albasheri i Mitchell, 1995; Berthelot  

i Delmotte, 1999; Suzuki i in., 1982; Torre-Bouscoulet i in., 2004). Najbardziej termostabilne 

α-glukozydazy o maksymalnej aktywności w temperaturze powyżej 80 °C, a nawet około  

100 °C są wytwarzane przez hipertermofilne archeony: Pyrococcus furiosus i Sulfolobus 

solfataricus (Constantino i in., 1990; Rolfsmeier i Blum, 1995).  

Badania termostabilności α-glukozydazy z Thermus ruber wykazały, że po 1 godz. 

inkubacji w 70 oC w środowisku buforu fosforanowo-cytrynianowego o pH 6,0 lub 7,0 

następowała całkowita inaktywacja ekstraktu białek komórkowych. Natomiast w zakresie 

temperatur od 45 oC do 65 oC badany enzym zachowywał ponad 90 % aktywności 

początkowej (Rys. 30). 
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Rys. 29. Wpływ temperatury  na aktywność hydrolizy GlcαpNp (pH 6,0) katalizowanej  

α-glukozydazą z Thermus ruber (♦). Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie 
standardowe 
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Rys. 30. Termostabilność α-glukozydazy z Thermus ruber inkubowanej przez 1 godz.  

w buforze o pH 6,0 (♦) i pH 7,0 ( ). Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie 
standardowe 

 

 Zmiana pH buforu, w którym inkubowano enzym z pH 6,0 na pH 7,0 nie miała 

zasadniczo wpływu na termostabilność badanego białka. Po jednej godzinie w 65 oC  

α-glukozydaza z Thermus ruber wykazuje większą termostabilność od charakteryzujących się 

podobną temperaturą działania α-glukozydaz z Chaetomium thermophilum i Geobacillus 

thermodenitrificans (Ezeji i Bahl, 2006; Giannesi i in., 2006). 



Omówienie i dyskusja wyników 
 

 89

Pod względem wynoszącego 6,0 optymalnego pH degradacji GlcαpNp katalizowanej 

przez α-glukozydazę z Thermus ruber (Rys. 31) badany enzym nie różni się od  

α-glukozydazy z Bacillus sp. i Bacillus caldotenax o maksymalnej aktywności przy pH 6,0-

7,0 i 6,0-6,8 (Arellano-Carbajal i Olmos-Soto, 2002; Suzuki i in., 1997b). Zachowanie przez 

badany enzym około 80 % największej aktywności w dość szerokim zakresie pH od 5,3-7,0 

(Rys. 31) stwarza możliwość jego współdziałania z rekombinantową α-amylazą z Pyrococcus 

woesei (Grzybowska i in., 2004). Nie zaobserwowano także istotnych różnic optymalnego pH 

działania pomiędzy α-glukozydazami wytwarzanymi przez Thermus ruber (pH 6,0)  

i Thermus thermophilus HB-8 (pH 6,2) (Zdziebło i Synowiecki, 2002).  
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Rys. 31. Wpływ pH na aktywność hydrolizy GlcαpNp katalizowanej α-glukozydazą  

z Thermus ruber (♦). Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 

α-Glukozydaza z Thermus ruber przejawia dużą odporność na zmiany kwasowości 

środowiska i po jednej godzinie inkubacji w buforach o pH zmienianym w zakresie od 5,5 do 

8,0 zachowuje prawie nie zmienioną aktywność (Rys. 32). Dopiero dwugodzinna inkubacja 

powoduje obniżenie aktywności o około 10 % początkowej wartości (Rys. 32). 
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Rys. 32. Stabilność α-glukozydazy z Thermus ruber inkubowanej w temp. 55 °C przez 0,5 

godz. ( ), 1 godz. ( ) i 2 godz. (▲) w buforach fosforanowo-cytrynianowych  
o pH od 4,5 do 8,0. Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 

9.7. Właściwości α-glukozydazy z Thermus ruber 

Charakterystyczną cechą α-glukozydazy z Thermus ruber jest około 35-krotnie 

większa aktywność katalizowania hydrolizy GlcαpNp niż maltozy. Wskazuje to na 

przynależność wymienionego enzymu do grupy I α-glukozydaz o preferencyjnej aktywności 

względem glikozydów zawierających alkilowe lub arylowe reszty aglikonu (Krasikov i in., 

2001). Do grupy tej należy też analogiczny enzym pochodzący z Thermus thermophilus 

(Zdziebło i Synowiecki, 2002). Hydroliza maltotriozy zachodziła z podobną szybkością jak 

maltozy, a w przypadku innych maltooligosacharydów szybkość reakcji malała wraz ze 

wzrostem masy cząsteczkowej substratu (Tab. 26). 

 

Tabela 26. Specyficzność substratowa α-glukozydazy z Thermus ruber 

Substrat Szybkość hydrolizy 
[10-3 U/mg] 

Względna szybkość 
hydrolizy [%] 

   

Maltoza 1,27 ± 0,01 100,0 
Maltotrioza 1,21 ± 0,02 95,3 
Maltotetraoza 0,99 ± 0,01 88,0 
Maltopentaoza 0,71 ± 0,01 55,9 
Maltoheksaoza 0,51 ± 0,01 40,2 
Sacharoza 0,87 ± 0,01 68,5 

 Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
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 Przeprowadzona metodą TLC identyfikacja produktów długotrwałej (36 godz.) 

hydrolizy maltozy wykazała występowanie glukozy oraz pewnej ilości trehalozy wytwarzanej 

przez znajdującą się w ekstrakcie bezkomórkowym Thermus ruber syntazę trehalozy  

(Rys. 33). Nie stwierdzono natomiast wytwarzania maltooligosacharydów powstających  

w reakcjach transglikozylacji katalizowanych przez niektóre α-glukozydazy. Wśród nich 

wyróżnia α-glukozydazy pochodzące z Acremonium implicatum, Aspergillus nidulans, 

Bacillus sp. SAM 1606, Bacillus thermoamyloliquefaciens, Chaetomium thermophilum  

i Ferroplasma acidiphilum (Ferrer i in., 2005; Giannesi i in., 2006; Kato i in., 2002; Nakao  

i in., 1994; Suzuki i in., 1997a; Yamamoto i in., 2004b). 

 

 
 
 
Rys. 33. Produkty hydrolizy maltozy katalizowanej ekstraktem bezkomórkowym z Thermus 

ruber otrzymane po: 8, 16, 24 i 36 godz. 6-9 rozdzielone (TLC) na żelu 
krzemionkowym 60. Wzorce: 1-glukoza, 2–maltoza, 3–trehaloza, 4–maltotetraoza,  
5-maltopentaoza, 10–mieszanina standardów: glukozy, maltozy i trehalozy 

 

Z wykresu przedstawiającego zależność szybkości reakcji hydrolizy katalizowanej  

α-glukozydazą z Thermus ruber (µmol/min) od stężenia GlcαpNp wynika, że największą 

aktywność enzymu uzyskuje się przy około 2 mM stężeniu substratu (Rys. 34). Maksymalną 

szybkość reakcji Vmax oraz stałą Michaelisa Km obliczono na podstawie wykresu 

Lineweavera-Burka określającego zależność odwrotności szybkości reakcji od odwrotności 

stężenia substratu (Rys. 35). Wyznaczona w ten sposób wartość Vmax wynosi 0,92 µmol/min, 

a stałej Michaelisa Km 0,086 mM. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Rys. 34. Zależność szybkości hydrolizy katalizowanej α-glukozydazą z Thermus ruber  

(65 °C, pH 6,0) od stężenia GlcαpNp. Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie 
standardowe 
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Rys. 35. Wyznaczenie wartości Km dla hydrolizy GlcαpNp katalizowanej α-glukozydazą  

z Thermus ruber. Wyniki są średnią z 3-4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

Niewielka wartość stałej Michaelisa dla α-glukozydazy z Thermus ruber świadczy  

o lepszym powinowactwie tego enzymu względem badanego substratu od α-glukozydaz  

z Pyrococcus furiosus (0,26 mM), Sulfolobus solfataricus (3,2 mM), Bacillus thuringiensis 

(0,37 mM) Ferroplasma acidiphilum (5 mM) i Thermomonospora curvata (2,3 mM) 

(Constantino i in., 1990; Ferrer i in., 2005; Janda i in., 1997; Rolfsmeier i Blum, 1995; Rowe  

i Margaritis, 2004). 

α-Glukozydazy, w odróżnieniu od glukoamylaz, charakteryzują się wzrastającą 



Omówienie i dyskusja wyników 
 

 93

aktywnością względem małocząsteczkowych substratów. Aktywność glukoamylaz jest 

natomiast największa względem polisacharydów i dość szybko maleje w miarę zmniejszania 

się masy cząsteczkowej substratu. Przeprowadzono badania jednoczesnego wykorzystania 

glukoamylazy oraz α-glukozydazy do katalizowania hydrolizy skrobi. W celu udowodnienia 

współdziałania preparatu enzymatycznego AMG 300L (glukoamylaza z Aspergillus niger)  

z ekstraktem białek komórkowych Thermus ruber, przeprowadzono osobne oznaczenia 

działania samego preparatu AMG 300L, działania ekstraktu białek komórkowych z Thermus 

ruber oraz współdziałania obu enzymów (Rys. 36). Hydrolizę 1 % roztworu skrobi w 0,1 M 

buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 5,0 prowadzono przez 1 godz. w temperaturze  

60 °C. Parametry te stanowią wartości średnie pomiędzy optymalnymi warunkami działania  

α-glukozydazy z Thermus ruber i handlowego preparatu AMG 300L. Działanie bakteryjnej  

α-glukozydazy określano stosując zatężony ekstrakt białek komórkowych zagęszczony przez 

ultrafiltrację. 
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Rys. 36. Ilość glukozy uwalnianej podczas hydrolizy 1 % roztworu skrobi za pomocą:  

5,4 U/ml AMG 300 L + 4,0 U/ml zatężonego ekstraktu (♦); 9,4 U/ml AMG 300 L 
(▲); 5,4 U/ml AMG 300L (■). Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 

Równoczesne zastosowanie handlowego preparatu glukoamylazy (5,4 U/ml) oraz 

preparatu α-glukozydazy z Thermus ruber (4 U/ml) wykazało zwiększenie ilości wytwarzanej 

glukozy, w porównaniu z działaniem takiej samej ilości jednostek aktywności (9,4 U/ml) 

samej glukoamylazy (Rys. 36). Po około 40 min procesu katalizowanego tylko glukoamylazą 

(9,4 U/ml) następował ponadto spadek zawartości glukozy w mieszaninie reakcyjnej 

(spowodowany reakcją rewersji), którego nie zaobserwowano w przypadku stosowania 
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analogicznej ilości jednostek (9,4 U/ml) mieszaniny glukoamylazy i α-glukozydazy. 

Świadczy to o możliwości wykorzystania α-glukozydazy z Thermus ruber w celu 

zwiększenia wydajności scukrzania syropów skrobiowych. Podobne wyniki otrzymano dla  

α-glukozydazy z Geobacillus thermodenitrificans HRO10 (Ezeji i Bahl, 2006). 

 

9.8. Wpływ niektórych kationów na aktywność α-glukozydazy 

Uczestniczące w tworzeniu mostków solnych dwuwartościowe kationy i związane 

koordynacyjnie jony metali mogą stabilizować lub destabilizować strukturę cząsteczek białka, 

wiązać podjednostki enzymu oraz zmieniać ich konformację. Jest to jedna z przyczyn wpływu 

kationów na aktywność i termostabilność enzymów. Znajdujące się w środowisku reakcji 

kationy mogą także blokować miejsca wiążące substrat lub reszty aminokwasowe w centrum 

katalitycznym. Jony metali znajdujące się w centrum katalitycznym niektórych enzymów są 

jednak niekiedy niezbędne do przebiegu katalizowanej reakcji i ich usunięcie, np. wskutek 

działania substancji chelatujących wywołuje inaktywację biokatalizatora. 

 

Tabela 27. Wpływ różnych kationów na aktywność α-glukozydazy z Thermus ruber 

Aktywność względna [%] po inkubacji w roztworze 
Kation 

1 mM 2mM 5mM 
    

       Ca2+         98,1 ± 2,6        96,1 ± 1,3         90,9 ± 2,1 
Mg2+ 107,5 ± 2,7      132,3 ± 1,3 157,5 ± 1,9 
Hg 2+       2,9 ± 0,21          1,4 ± 0,16       0,1 ± 0,07 
Mn2+ 159,9 ± 6,2      139,3 ± 3,7 119,4 ± 2,8 
Cu2+   26,7 ± 1,5     0    0 
Zn2+   83,2 ± 2,8     2,6 ± 0,28       1,5 ± 0,38 
K+ 107,9 ± 1,9      110,8 ± 2,0 116,0 ± 1,1 

Fe2+   74,1 ± 1,3   10,0 ± 0,31       7,2 ± 0,52 
    

  Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

Wprowadzone do środowiska reakcji dwuwartościowe kationy wywierają różnorodny 

wpływ na aktywność α-glukozydazy z Thermus ruber inkubowanej przez okres 0,5 godz.  

w środowisku zawierającym chlorki metali. Silne oddziaływanie inaktywujące na enzym  

z Thermus ruber wywierają jony metali przejściowych Hg2+, Cu2+, Zn2+ i Fe2+ (Tab. 27). 

Kationy innych metali mają natomiast niewielki wpływ (Ca2+) lub nawet zwiększają (Mg2+, 

Mn2+ i K+) aktywność enzymu. Podobny wpływ jonów metali zaobserwowano także  

w przypadku α-glukozydaz z innych źródeł. Znaczna inaktywacja α-glukozydazy jonami 
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cynku następowała w przypadku enzymu z Thermomonospora curvata (Janda i in., 1997). Już 

przy małym stężeniu (1 mM) jony Hg2+ powodowały zmniejszenie aktywności badanego 

białka o 97 %. Równie silny wpływ kationów Hg2+ odnotowano w przypadku enzymów  

z Bacillus sp. SAM 1606 i Clostridium thermohydrosulphuricum (Nakao i in., 1994; Saha  

i Zeikus, 1991). Janda i wsp. (1997) stwierdzili, że badaną przez nich α-glukozydazę  

z Thermomonospora curvata aktywują kationy Mg2+ i Mn2+. Natomiast w przypadku  

α-glukozydazy z Bacillus brevis stwierdzono wzrost aktywności pod wpływem jonów Ca2+ 

(McWethy i Hartman, 1979). 

Tak zróżnicowane oddziaływanie dwuwartościowych kationów, które mogą zwiększać 

lub zmniejszać aktywność enzymów, a w innych przypadkach nie zmieniają szybkości 

katalizowanej reakcji jest między innymi skutkiem korzystnych, niekorzystnych albo 

nieistotnych zmian struktury cząsteczek biokatalizatora, spowodowanych pośredniczeniem 

kationów w tworzeniu wiązań jonowych pomiędzy grupami karboksylowymi białkowych 

reszt kwasu glutaminowego i asparaginowego oraz tworzeniem wiązań koordynacyjnych  

w cząsteczkach białek. Zależnie od energii i lokalizacji tych oddziaływań następują korzystne 

lub niekorzystne zmiany konformacji „kieszeni” katalitycznej bądź też obserwowane jest 

ułatwienie albo utrudnienie fluktuacji struktury cząsteczek enzymu niezbędnych do przebiegu 

katalizowanej reakcji. Wymienione zjawiska są przypuszczalnie przyczyną różnego wpływu 

kationów Mg2+ na aktywność α-glukozydaz z Thermus ruber i Thermus thermophilus, które 

w pierwszym przypadku są aktywatorami enzymu, a w drugim nie mają istotnego wpływu na 

jego aktywność (Zdziebło i Synowiecki, 2002). 

Przeprowadzone przez różnych autorów badania wykazały, że mostki solne tworzone  

z udziałem dwuwartościowych kationów są jednym z czynników zabezpieczających 

cząsteczki termostabilnych białek przed rozfałdowaniem w podwyższonej temperaturze 

(Vieille i Zeikus, 2001). Znaczenie tych oddziaływań w stabilizowaniu struktury  

α-glukozydazy z Thermus ruber zostało potwierdzone obserwowaną inaktywacją tego 

enzymu kwasem diaminotetraoctowym (EDTA) działającym jako chelator jonów metali  

(Tab. 29). Porównywalny jest również inaktywujący wpływ EDTA na aktywność enzymu  

z Geobacillus thermodenitificans, który traci przy 2 mM stężeniu tej substancji 36 % 

aktywności początkowej i przy coraz większym jej stężeniu zmniejsza się stopniowo jego 

aktywność (Ezeji i Bahl, 2006). Natomiast Giannesi i in. (2006) stwierdzili brak 

oddziaływania inaktywującego spowodowanego wprowadzeniem do środowiska reakcji 

EDTA na analogiczny enzym z Chaetomium thermophilum. 
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9.9.  Oddziaływanie niektórych substancji na aktywność α-glukozydazy 

Wiele substancji wprowadzonych do środowiska reakcji działa jako kompetytywne 

lub niekompetytywne inhibitory enzymów. Inhibitory kompetytywne są podobne 

strukturalnie do cząsteczek substratu i wiążą się odwracalnie z centrum katalitycznym nie 

powodując trwałej inaktywacji enzymu. Natomiast inhibitory niekompetytywne są podobne 

do cząsteczek substratu i łączą się z innymi obszarami cząsteczek enzymu zmieniając ich 

konformację. 

Badania wpływu wymienionych w tabeli 28 substancji na aktywność α-glukozydazy  

z Thermus ruber wykazały, że największą inaktywację wymienionego enzymu spowodowały 

inhibitory blokujące grupy –SH, takie jak: kwasy jodooctowy i 4-chlorortęciowobenzoesowy 

(PCMB) oraz jodoacetamid. Oddziaływanie to nie może być skutkiem zablokowania centrum 

katalitycznego α-glukozydaz, bo w katalizowanej przez te enzymy reakcji uczestniczą reszty 

kwasu glutaminowego i asparaginowego oraz histydyna (Krasikov i in., 2001). Taką budowę 

centrum katalitycznego potwierdza zresztą zmniejszenie aktywności α-glukozydazy  

z Thermus ruber o około 50 % pod wpływem fluorku  sulfofenylometylowego (PMSF) 

stosowanego często do blokowania reszt histydylowych i serynowych (Tab. 28). Odmienne 

działanie stwierdzono w przypadku analogicznego enzymu z Ferroplasma acidiphilum, 

którego cząsteczki są odporne na działanie jodoacetamidu, PCMB i PMSF i nie posiadają 

grup cysteinowych (Ferrer i in., 2005). 

 

Tabela 28. Wpływ niektórych inhibitorów na aktywność α-glukozydazy z Thermus ruber 

Rodzaj inhibitora 
Stężenie 

substancji  
[mM] 

Aktywność względna 
[%] 

   

1,10-fenantrolina 5 74,5 ± 1,28 
PMSF 5 48,3 ± 1,47 
Jodoacetamid 5 18,1 ± 0,36 
PCMB 5   4,8 ± 0,13 
Kwas jodooctowy 5    0 
   

Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 

Pomimo nie występowania w centrum katalitycznym α-glukozydaz reszty cysteiny 

wywierają duży wpływ na aktywność badanego enzymu, czego dowodem jest zarówno silne 

oddziaływanie inaktywujące inhibitorów tiolowych, jak też jonów Hg2+, Cu2+ i innych 
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kationów katalizujących wydajnie utlenianie grup –SH (Tab. 27). Można to np. tłumaczyć 

uczestniczeniem grup tiolowych w miejscach wiążących substrat lub w koordynacyjnym 

wiązaniu niektórych kationów, niezbędnym do stabilizowania struktury cząsteczek enzymu  

w podwyższonej temperaturze. 

Minimalne oddziaływanie ditiotreitolu (DTT) na aktywność badanej α-glukozydazy 

sugeruje, że ewentualne stabilizowanie struktury jej cząsteczek nie odbywa się za 

pośrednictwem mostków disulfidowych lub wiązania te są zlokalizowane w obszarach 

cząsteczki enzymu niedostępnych dla oddziaływania wymienionej substancji (Tab. 29). 

Hipotezę tą potwierdzają badania innych autorów, którzy stwierdzili, że inaktywacja 

termostabilnych enzymów pod wpływem DTT następuje dopiero w dość znacznie 

podwyższonej temperaturze, ułatwiającej kontakt enzymu ze środowiskiem (Vieille i Zeikus, 

2001). Nieznaczne oddziaływanie inaktywujące DTT zaobserwowano także w przypadku  

α-glukozydazy z Pyrococcus furiosus (Costantino i in., 1990).  

 

Tabela 29. Wpływ niektórych substancji na aktywność α-glukozydazy z Thermus ruber 

Aktywność względna [%] po inkubacji w roztworze Stężenie 
substancji 

[mM] DTT Tris EDTA 
    

1 95,2 ± 1,25 98,7 ± 1,36 93,3 ± 0,95 
2 94,5 ± 1,89 99,0 ± 1,56 73,3 ± 0,56 
3 92,8 ± 1,23 99,4 ± 0,78   8,2 ± 0,16 
5 93,2 ± 1,13 99,3 ± 1,07   7,2 ± 0,34 
10 92,9 ± 1,12 97,8 ± 1,49   5,3 ± 0,32 

    

Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 

9.10. Wpływ substancji denaturujących białka na aktywność α-glukozydazy 

α-Glukozydaza z Thermus ruber wykazuje niewielką i zróżnicowaną odporność na 

zwiększające się stężenie substancji denaturujących białka, takich jak mocznik  

i chlorowodorek guanidyny (Tab. 30). Po 30 min inkubacji ekstraktu bezkomórkowego  

z Thermus ruber zawierającego mocznik o 1 M stężeniu następowało zmniejszenie 

aktywności preparatu o około 89 % początkowej wartości. Znacznie silniejsze oddziaływanie 

inaktywujące na badany enzym wywiera chlorowodorek guanidyny i po inkubacji przy 0,2 M 

stężeniu tej substancji zmniejszenie aktywności preparatów Thermus ruber wynosiło ponad 

90 %, podczas gdy przy tym samym stężeniu mocznika enzym zachowywał 94,1 % 

aktywności początkowej (Tab. 30). Różne i dość silne oddziaływanie mocznika  
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i chlorowodorku guanidyny na aktywność α-glukozydazy zostało także zaobserwowane przez 

Constantino i wsp. (1990) w przypadku enzymu z Pyrococcus furiosus. Wyniki tych badań 

wskazują na zróżnicowanie struktury rozmaitych α-glukozydaz oraz liczby  

i umiejscowienia wiązań wodorowych i oddziaływań hydrofobowych stabilizujących ich 

cząsteczki. 

 

Tabela 30. Wpływ substancji denaturujących białka na aktywność α-glukozydazy z Thermus 
ruber 

Aktywność względna [%] po inkubacji w roztworze Stężenie 
substancji 

[M] Mocznika Chlorowodorku 
guanidyny 

   

0,2 94,1 ± 0,65 8,4 ± 0,07 
0,5 65,7 ± 0,52 6,6 ± 0,12 
1,0 11,0 ± 0,14 4,0 ± 0,12 
2,0   4,2 ± 0,10 3,6 ± 0,11 
4,0    3,4 ± 0,11 1,9 ± 0,16 
5,0    2,8 ± 0,09 0,7 ± 0,15 

   

Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 
Aktywność α-glukozydazy z Thermus ruber zmniejszają też detergenty powodujące 

rozfałdowanie cząsteczek białka. W badanym zakresie stężeń niejonowego detergentu Triton 

X-100 maksymalny stopień inaktywacji enzymu wynosił około 55 %, a największy spadek 

aktywności uzyskiwano przy stężeniach detergentu w zakresie 0,05-0,1 % (Tab. 31). Dalszy 

wzrost stężenia Tritonu X-100 nie powodował już istotnych zmian aktywności preparatu. 

 

Tabela 31. Wpływ substancji zmieniających strukturę białek na aktywność względną  
α-glukozydazy z Thermus ruber 

Aktywność względna [%] po inkubacji w roztworze Stężenie substancji 
[%] SDS Triton X-100 

   

0,05 66,2 ± 1,05 83,4 ± 1,4 
0,1 18,2 ± 0,92 52,3 ± 1,7 
0,15 0,66 ± 0,02 49,4 ± 1,6 
0,5 0,48 ± 0,02 48,6 ± 1,2 
1,0 0,47 ± 0,02 48,9 ± 1,3 
1,5 0,42 ± 0,04 48,3 ± 1,3 
2,0 0,41 ± 0,02 46,2 ± 1,6 
2,5 0,35 ± 0,02 45,3 ± 1,4 

Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
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Prawie zupełny zanik aktywności α-glukozydazy z Thermus ruber następował 

natomiast po inkubacji enzymu w roztworze SDS o stężeniu wynoszącym 0,15 % (Tab. 31). 

Wymieniony jonowy detergent (SDS) powoduje także silną inaktywację α-glukozydaz innego 

pochodzenia, co utrudnia identyfikację pasma enzymu (poprzez zabarwienie GlcαpNp) 

oddzielonego elektroforetycznie w warunkach denaturujących (Constantino, 1990). 

 

9.11.  Zmiany aktywności α-glukozydazy pod wpływem węglowodanów 

Niektóre cukry podobne strukturalnie do substratu mogą działać jako kompetytywne 

inhibitory α-glukozydaz, wiążąc się odwracalnie z centrum katalitycznym enzymu i blokując 

jego dostęp dla cząsteczek GlcαpNp. Największy wpływ na aktywność hydrolizy tego 

substratu wywiera glukoza powodująca przy 50 mM stężeniu zmniejszenie aktywności  

α-glukozydazy z Thermus ruber o 70 % aktywności próby kontrolnej nie zawierającej 

wymienionego cukru. Podobnie jak badany enzym, α-glukozydazy z Thermoanaerobium 

Tok6-B1 i Thermus thermophilus tracą przy 50 mM stężeniu glukozy odpowiednio 70 %  

i 67 % aktywności próby kontrolnej (Plant i in., 1988; Zdziebło, 2005). Słabsze 

oddziaływanie inaktywujące na badaną α-glukozydazę wywiera także ksyloza i galaktoza.  

W niektórych przypadkach zmniejszenie aktywności α-glukozydazy następujące dopiero przy 

wyższych stężeniach cukrów może być spowodowane nasilającym się tworzeniem wiązań 

wodorowych pomiędzy grupami hydroksylowymi cukrów a polarnymi ugrupowaniami 

białek, co powoduje zmiany struktur wodnych otaczających cząsteczki enzymu. Maltoza 

powoduje natomiast niewielką aktywację badanego enzymu (Tab. 32).  

 

Tabela 32. Wpływ różnych cukrów na zmiany aktywności α-glukozydazy z Thermus ruber 

Aktywność względna [%] przy stężeniu cukru  
Cukier 

10 mM 20 mM 50 mM 
    

Glukoza 55,0 ± 0,78        44,5 ± 1,0    30,3 ± 0,57 
Galaktoza 90,5 ± 0,89   88,1 ± 0,66  84,3 ± 1,2 
Fruktoza 97,5 ± 0,39   94,1 ± 0,78    93,0 ± 0,59 
Ksyloza 95,5 ± 0,39   86,2 ± 0,63    76,3 ± 0,77 
Sacharoza 97,8 ± 0,36 97,2 ± 1,5    97,3 ± 0,86 
Laktoza       99,7 ± 1,1 97,5 ± 1,1    95,5 ± 0,71 
Trehaloza     102,7 ± 0,81 99,9 ± 1,1  98,2 ± 1,2 
Maltoza     107,9 ± 0,59      112,1 ± 0,66       113,9 ± 0,78 

    

 Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
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Fruktoza, sacharoza, laktoza i trehaloza nie zmieniają istotnie aktywności badanego 

enzymu. Można to tłumaczyć łatwiejszym wiązaniem cząsteczek enzymu z GlcαpNp niż  

z wspomnianymi cukrami podczas tworzenia kompleksu aktywnego. Potwierdza to 

prawidłowość zaklasyfikowania badanego enzymu do pierwszej grupy α-glukozydaz, 

charakteryzującej się preferencyjną aktywnością względem GlcαpNp. W przypadku 

enzymów należących do drugiej grupy wymienione cukry zmniejszają znacznie szybkość 

hydrolizy GlcαpNp. 

 

9.12.  Aktywność enzymatyczna permeabilizowanych komórek Thermus 
ruber 

W wielu prowadzonych przez różnych autorów badaniach wykazano, że kosztownej 

procedury izolowania enzymów można uniknąć stosując permeabilizowane komórki 

drobnoustrojów (Alakomi i in., 2000; Felix, 1982; Griffith i in., 2002; Krastanov i in., 2006; 

Ni i Chen, 2004). Wykorzystanie takich preparatów ograniczają jednak często duże opory 

dyfuzyjne zmniejszające przechodzenie substratów i produktów reakcji przez błonę 

cytoplazmatyczną. Ich wielkość zależy od masy cząsteczkowej i hydrofobowości 

przenikających substancji, rodzaju mikroorganizmu oraz od sposobu permeabilizacji. 

Najmniejsze opory dyfuzyjne występują w przypadku permeabilizowanych bakterii 

gramujemnych, których zewnętrzna otoczka przepuszcza dość dobrze niewielkie cząsteczki 

substancji o hydrofobowych i hydrofilowych właściwościach (Siso i in., 1992). 

 W celu zbadania aktywności α-glukozydazy całych komórek Thermus ruber ich błonę 

cytoplazmatyczną permeabilizowano tylko przez liofilizację, liofilizację poprzedzoną 

wprowadzeniem 0,5 godz. przed zakończeniem hodowli 2 % dodatku toluenu lub 

permeabilizacją w środowisku 0,2 % EDTA i 2 % toluenu. Badania te wykazały dużą 

aktywność katalizowania hydrolizy GlcαpNp przez komórki poddane liofilizacji  

poprzedzonej permeabilizacją toluenem (Tab. 33). 

Po przeliczeniu na mokrą biomasę aktywność liofilizowanych komórek nie poddanych 

wstępnej permeabilizacji wynosiła 5,22 U/g i była nieco mniejsza od aktywności (5,44 U/g) 

ekstraktu białek uzyskanego po dezintegracji komórek z udziałem tlenku glinu. 

Przeprowadzenie wstępnej permeabilizacji toluenem było przyczyną około 1,8-krotnego 

wzrostu aktywności enzymatycznej liofilizowanych komórek (Tab. 33). Prawdopodobną 

przyczyną znacznie większej aktywności tak uzyskanego preparatu od aktywności ekstraktu 

bezkomórkowego jest wyeliminowanie częściowej inaktywacji enzymu po jego 
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wyodrębnieniu z naturalnego środowiska komórkowego, jak też ograniczenie strat wskutek 

adsorpcji na tlenku glinu. 

 

Tabela 33. Wpływ różnych sposobów permeabilizacji na aktywność hydrolizy GlcαpNp 
katalizowaną liofilizowanymi komórkami Thermus ruber 

Aktywność (U/g biomasy): 
Rodzaj preparatu 

liofilizowanej mokrej 

Krotność 
zmiany 

aktywności 
    

Ekstrakt bezkomórkowy - 5,44 ± 0,34 1,04 
    

Liofilizowane komórki 32,66 ± 2,89 5,22 ± 0,44 1,00 
    

Komórki liofilizowane po 
permeabilizacji w 2 % toluenie 67,04 ± 1,30 9,40 ± 0,13 1,80 
    

Komórki liofilizowane po 
permeabilizacji w 0,2 % EDTA 
oraz 2 % toluenie 

40,74 ± 1,23 6,30 ± 0,62 1,21 

Wyniki są średnią z 4-21 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

 Wstępna permeabilizacja toluenem i EDTA dawała natomiast gorsze rezultaty  

(Tab. 33) przypuszczalnie z powodu częściowej inaktywacji α-glukozydazy wywołanej 

oddziaływaniem kwasu etylenodiaminotetraoctowego (Tab. 29). Dość istotną korzyścią 

stosowania liofilizowanych komórek Thermus ruber jest możliwość łatwego i szybkiego 

usunięcia takiego biokatalizatora ze środowiska reakcji przez filtrację lub wirowanie. Istnieje 

też możliwość ich łatwego unieruchomienia np. w żelu chitozanowym usieciowanym 

aldehydem glutarowym w celu uniknięcia rozpuszczania w kwaśnym środowisku. 

 

9.13.  Wpływ warunków hodowli na ilość wytworzonej syntazy trehalozy 

Przedstawione w rozdziale 9.2 wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że ekstrakt 

białek komórkowych z Thermus ruber posiada aktywność syntazy trehalozy. Enzym ten 

katalizuje transformację maltozy w trehalozę poprzez izomeryzację wiązania α-1,4 do α-1,1-

glikozydowego. Reakcja ta jest odwracalna i przy dużym stężeniu trehalozy może prowadzić 

do wytwarzania maltozy. Produktem ubocznym są niewielkie ilości glukozy i α,β-trehalozy. 

Wydajność wytwarzania syntazy trehalozy oznaczano mierząc (HPLC) ilość trehalozy 

wytworzonej podczas dwugodzinnej konwersji 1 % roztworu maltozy w buforze 

fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,5 katalizowanej ekstraktem białek komórkowych 

pochodzących z hodowli Thermus ruber. Hodowlę prowadzono w temperaturach od 50 °C do 

65 °C na podłożu zawierającym ekstrakt drożdżowy i pepton K z dodatkiem 0,1 % skrobi, 

kończąc ją w czasie trwania fazy logarytmicznego rozwoju (24 godz.) oraz podczas fazy 
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zastoju (48 godz.). Ogólna aktywność syntazy trehalozy wytwarzanej w tych warunkach 

zmienia się od 0,31 U/g biomasy do 0,66 U/g biomasy (Tab. 34).  

 

Tabela 34. Wpływ temperatury i czasu hodowli na aktywność syntazy trehalozy (TreS)  
w komórkach Thermus ruber rozwijających się w podłożu standardowym 

Warunki hodowli Thermus 
ruber 

Temp.[°C] Czas [godz.]

Aktywność ogólna 
[U/g biomasy] 

Aktywność 
specyficzna 

[U/mg białka] 

24  0,31 ± 0,04 0,016 ± 0,003 50  
48 0,31 ± 0,04 0,017 ± 0,002 

    

24  0,66 ± 0,03 0,020 ± 0,001 
55  

48  0,60 ± 0,06 0,028 ± 0,002 
    

24  - 0,028 ± 0,008 
60  

48  0,37 ± 0,04 0,017 ± 0,004 
    

24  0,47 ± 0,04 0,016 ± 0,002 
65  

48  0,36 ± 0,00 0,017 ± 0,001 
Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 

Największą aktywność ogólną enzymu oraz największą jego aktywność specyficzną 

wynoszącą 0,028 U/mg białka uzyskano z komórek hodowanych w optymalnej temperaturze 

rozwoju Thermus ruber (Tab. 34). W przypadku hodowli bakterii w temp. 50 °C i 60 °C 

następowało zmniejszenie ogólnej aktywności enzymu o około 50 %. 

 

Tabela 35. Wpływ temperatury na oznaczaną względem 1 % roztworu maltozy aktywność 
TreS w komórkach bakterii Thermus ruber hodowanych przez 24 godziny na 
podłożu zawierającym ekstrakt drożdżowy i pepton K bez dodatku skrobi  

Temperatura 
hodowli [˚C] 

Aktywność 
ogólna  

[U/g biomasy] 

Wyekstrahowane 
białko 

[mg/g biomasy] 

Aktywność 
specyficzna 

[U/mg białka] 
    

50 0,37 ± 0,03 20,7 ± 1,0 0,018 

55 0,48 ± 0,07 22,3 ± 2,5 0,022 

60 0,37 ± 0,07 22,7 ± 0,8 0,016 

65 0,38 ± 0,02 38,3 ± 1,3 0,010 

Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 

Nieco inne aktywności ogólne syntazy trehalozy wykazywały komórki pochodzące  

z drugiej serii hodowli prowadzonych przez 24 godz. na podłożu zawierającym ekstrakt 
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drożdżowy i pepton K bez dodatku skrobi (Tab. 35). Maksymalną aktywność ogólną (0,48 

U/g biomasy) uzyskiwano podobnie jak w poprzednim przypadku hodowli prowadzonej  

w temp. 55 ˚C. 

Zwiększenie wytwarzania syntazy trehalozy podczas hodowli (55 °C, 48 godz.) 

Thermus ruber następowało w pożywce zawierającej 0,5 % maltozy, sacharozy, skrobi lub 

trehalozy (Tab. 36). Najlepszymi induktorami okazały się maltoza i skrobia powodujące 

ponad 2,5-krotne zwiększenie ilości wytwarzanego w komórkach enzymu określanej jako 

zmiana aktywności jednego grama biomasy w porównaniu z hodowlą prowadzoną na podłożu 

bez dodatku węglowodanu. 

 

Tabela 36. Wpływ 0,5 % stężenia niektórych węglowodanów w pożywce na aktywność 
syntazy trehalozy w komórkach Thermus ruber 

Rodzaj cukru  
w podłożu 

Aktywność ogólna 
[U/g biomasy] 

Aktywność 
specyficzna 
[U/mg białka] 

   

Maltoza 2,03 ± 0,18 0,086 ± 0,002 
Trehaloza 1,24 ± 0,05 0,053 ± 0,004 
Skrobia 1,65 ± 0,14 0,064 ± 0,002 
Sacharoza 0,79 ± 0,02 0,028 ± 0,007 
Podłoże kontrolne 
(bez cukru) 0,60 ± 0,06 0,028 ± 0,003 

Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

 Zbadano również wpływ chlorku sodu na poziom biosyntezy syntazy trehalozy 

prowadząc hodowle (55 ˚C, 48 godz.) Thermus ruber w podłożach zawierających ekstrakt 

drożdżowy i pepton K z dodatkiem różnych ilości NaCl (Tab. 37). 

  

Tabela 37. Wpływ zmian stężenia NaCl w podłożu zawierającym ekstrakt drożdżowy  
i pepton K na aktywność syntazy trehalozy z Thermus ruber 

Stężenie 
NaCl 
[%] 

Wydajność biomasy  
[g/l podłoża] 

Aktywność ogólna  
[U/g biomasy] 

Aktywność specyficzna
[U/mg białka] 

    

0,0 4,9 ± 0,27 0,60 ± 0,06 0,028 ± 0,07 
0,5 3,5 ± 0,22 0,60 ± 0,05 0,028 ± 0,05 
1,0 2,1 ± 0,22 0,49 ± 0,02 0,018 ± 0,02 
1,5 2,2 ± 0,09 0,34 ± 0,01 0,010 ± 0,01 

  Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
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Wzrost stężenia chlorku sodu w podłożu jest przyczyną stopniowego zmniejszenia 

wydajności biomasy Thermus ruber, a przy stężeniach NaCl przekraczających 0,5 % 

następuje także spadek ilości syntazy trehalozy wytwarzanej w komórkach drobnoustroju 

(Tab. 37). Podobne działanie NaCl w podłożu na wydajność hodowli i aktywność badanego 

enzymu stwierdzono w przypadku analogicznego enzymu z Thermus thermophilus (Zdziebło 

i Synowiecki, 2006). 

 

9.14.  Izolacja syntazy trehalozy z Thermus ruber 

Badania wpływu sposobów dezintegracji komórek Thermus ruber wykazały, że 

podobnie jak w przypadku α-glukozydazy największą aktywność syntazy trehalozy (0,028 

U/mg białka) przejawiały ekstrakty uzyskane przez sonifikację lub rozcieranie biomasy 

bakterii z aluminą i buforem (Tab. 38).  

 

Tabela 38. Skuteczność sposobów izolacji syntazy trehalozy z komórek Thermus ruber 

Sposób izolacji 
Aktywność 

ogólna  
[U/g biomasy]

Białko [mg] 

Aktywność 
specyficzna 

[U/mg 
białka] 

% ogólnej 
aktywności 

hodowli 
     

Rozcieranie z aluminą i buforem 0,60 ± 0,06 21,7 ± 0,7 0,028 100,0 
Sonifikacja 0,58 ± 0,03 32,6 ± 5,8 0,018   96,7 
Homogenizacja w buforze 0,00 ± 0,00   6,3 ± 0,6 0,000    0,0 
Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

Mało efektywna okazała się natomiast homogenizacja biomasy przeprowadzana  

w środowisku buforu bez udziału aluminy. 

 

Tabela 39. Wpływ stresu osmotycznego na ilość wyizolowanej syntazy trehalozy 

Rodzaj substancji  
wywołującej stres 

Aktywność ogólna 
[U/g biomasy] Białko [mg] 

Aktywność 
specyficzna 

[U/mg białka] 

Kontrola 0,52 ± 0,05 21,6 ± 2,3 0,024 ± 0,01 

15 % roztwór sacharozy 0,42 ± 0,02 20,3 ± 1,5 0,021 ± 0,01 

7,5 % roztwór chlorku sodu 0,55 ± 0,05 24,1 ± 1,5 0,023 ± 0,02 
Wyniki są średnią z 4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
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Analogicznie jak przy izolacji α-glukozydazy poddanie komórek Thermus ruber 

stresowi osmotycznemu wywołanemu 7,5 % roztworem chlorku sodu lub 15 % roztworem 

sacharozy nie wpływało na zwiększenie wytwarzania syntazy trehalozy ani na istotną zmianę 

skuteczności mechanicznej dezintegracji komórek. Świadczą o tym podobne aktywności 

próby kontrolnej (0,024 U/mg) i aktywności ekstraktów (0,021 i 0,023 U/mg) uzyskanych  

z komórek poddanych stresowi (Tab. 39). 

Zagęszczona ciecz pohodowlana Thermus ruber nie katalizuje konwersji maltozy, co 

sugeruje, że badana syntaza trehalozy jest enzymem wewnątrzkomórkowym. Jej 

występowania nie stwierdzono także w przestrzeni peryplazmatycznej bakterii (Tab. 40).  

 

Tabela 40. Rozmieszczenie syntazy trehalozy w komórkach Thermus ruber 

Frakcja 
Aktywność 

ogólna  
[U/g biomasy]  

Białko [mg]  U/mg 
białka 

% ogólnej 
aktywności 

hodowli 
     

Ekstrakt komórkowy 0,60 ± 0,06 21,7 ± 0,72 0,028 100,0 
Ciecz pohodowlana 0,00 ± 0,00 - -     0,0 
     

Frakcja białek przestrzeni 
peryplazmatycznej 0,00 ± 0,00 2,12 ± 0,38 0,00     0,0 

Wyniki są średnią z 7oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

Ekstrakcje pozostałości komórek po usunięciu białek cytozolu przeprowadzone 0,1 % 

Tritonem X-100 lub 0,2 % roztworem cholanu sodu uwalniały dodatkową ilość syntazy 

trehalozy, wykazującą około 40 % jej ogólnej aktywności w ekstrakcie bezkomórkowym 

(Tab. 41). W przypadku α-glukozydazy ilość ta była podobna (Tab. 22), co świadczy  

o silnym oddziaływaniu obydwu enzymów ze strukturami błonowymi Thermus ruber. 

 

Tabela 41. Rozmieszczenie syntazy trehalozy w strukturach błonowych Thermus ruber 

Sposób izolacji 
Aktywność 

ogólna  
[U/g biomasy]

Białko 
[mg] 

U/mg 
białka 

% ogólnej 
aktywności 

hodowli 
Rozcieranie z aluminą i buforem 0,60 ± 0,06 21,7 ± 0,7 0,028 100,0 
Ekstrakcja pozostałości komórek 
przeprowadzona:      

     

0,1 % Tritonem X-100 0,23 ± 0,03   6,2 ± 0,5 0,038 38,3 

0,2 % roztworem cholanu sodu 0,24 ± 0,04   6,3 ± 0,6 0,038 40,0 
Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
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9.15.  Właściwości syntazy trehalozy wyizolowanej z Thermus ruber  

 Największą aktywność syntazy trehalozy (0,053 U/mg białka) wykazywała frakcja 

białek ekstraktu bezkomórkowego wysolona przy 45 % nasyceniu siarczanem (VI) amonu 

(Tab. 23). Białka znajdujące się w tej frakcji mają ok. 70 % ogólnej aktywności ekstraktu 

komórek bakterii. Wysalanie siarczanem (VI) amonu pozwoliło na 2-krotne oczyszczenie 

enzymu. Podobny, bo około 1,2-krotny stopień oczyszczenia syntazy trehalozy uzyskano 

podczas frakcjonowaniem siarczanem (VI) amonu białek z Pimelobacter sp. R48, jednakże 

straty enzymu wynosiły około 70 % ogólnej aktywności ekstraktu bezkomórkowego 

(Nishimoto i in., 1996b). 

 

 
Rys. 37. Produkty hydrolizy (65 °C, 2 godz.) maltozy katalizowanej frakcjami białek 

Thermus ruber strąconych przy 20 % (6), 28 % (7), 45 % (8), 60 % (9) i 80 % (10) 
nasyceniu siarczanem (VI) amonu oraz ekstraktem bezkomórkowym (11) 
rozdzielone (TLC) na żelu krzemionkowym 60. Wzorce: 1-glukoza, 2–maltoza, 3–
trehaloza, 4-maltotetraoza, 5-maltopentaoza, 12–mieszanina standardów: glukozy, 
maltozy i trehalozy 

 

 Przeprowadzona metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) identyfikacja 

produktów konwersji maltozy wywołanej oddziaływaniem strąconych przy różnym nasyceniu 

siarczanu (VI) amonu frakcji białek ekstraktu bezkomórkowego Thermus ruber potwierdziła, 

że najintensywniejsze przekształcanie maltozy w trehalozę następuje w przypadku katalizy 

białkami wysolonymi przy 45 % nasyceniu siarczanu (VI) amonu. Natomiast w przypadku 

stosowania białek strąconych przy 60 % nasyceniu (NH4)2SO4 powstawały tylko niewielkie 

ilości trehalozy (Rys.37).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 Wykonany metodą TLC rozdział nie wykazał występowania trehalozy w produktach 

oddziaływania ekstraktu bezkomórkowego Thermus ruber na 1 % roztwór maltotetraozy  

i maltopentaozy (Rys. 38). Wynika z tego, że badany enzym jest typową syntazą trehalozy, 

ponieważ pochodzące z Sulfolobus shibatae, Arthrobacter sp. Q36 syntazy 

maltooligotrehalozy i trehalozydazy maltooligotrehalozy mogą przekształcać skrobię  

i maltooligosacharydy w trehalozę (Di Lernia i in., 1998). Badany enzym nie wykazuje 

również aktywności względem skrobi i amylozy (Rys. 38). Powstawanie glukozy  

z maltotetraozy i maltopentaozy jest efektem występowania α-glukozydazy w ekstrakcie 

bezkomórkowym Thermus ruber.  

 

 
 
 
Rys. 38. Produkty hydrolizy (65 °C, 24 godz.) 1 % roztworów: amylozy (6), skrobi (7), 

maltotetraozy (8), maltopentaozy (9) katalizowanej ekstraktem bezkomórkowym 
białek Thermus ruber rozdzielone (TLC) na żelu krzemionkowym 60. Wzorce:  
1–glukoza, 2–maltoza, 3–trehaloza, 4-maltotetraoza, 5-maltopentaoza,  
10–mieszanina standardów: glukozy, maltozy i trehalozy 

 

Specyficzność substratową badanego enzymu określano też prowadząc reakcje 

konwersji (65 °C, 2 godz.) 1 % roztworów glukozy, celobiozy, laktozy i maltotriozy 

katalizowanej ekstraktem bezkomórkowym Thermus ruber. Identyfikację produktów tych 

reakcji przeprowadzono metodą HPLC. Badany enzym nie wykazywał aktywności 

izomeryzacji tych substratów. Natomiast podczas konwersji 1 % roztworu trehalozy 

katalizowanej syntazą trehalozy z Thermus ruber powstawały pewne ilości maltozy i glukozy 

wytwarzanych podczas reakcji odwrotnej, której przebieg zaobserwowano także w przypadku 

1    2    3     4    5    6     7    8    9    10 
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analogicznego enzymu z Pseudomonas putida, Pseudomonas sp. F1, Thermus aquaticus (Ma 

i in., 2006; Nishimoto i in., 1996a; Ohguchi i in., 1997). 

 

9.16. Warunki działania syntazy trehalozy z Thermus ruber 

Przeprowadzone badania wykazały, że ekstrakt białek komórkowych z Thermus ruber 

przejawia aktywność syntazy trehalozy wynoszącą 0,028 U/mg, która po dodaniu do pożywki 

0,5 % maltozy wzrasta do wartości 0,086 U/mg. Aktywność ta jest nieznacznie mniejsza niż 

w przypadku zbadanych przez Nishimoto i wsp. (1996a i b) enzymów pochodzących  

z Pimelobacter sp.R48 (0,13 U/mg) i Thermus aquaticus (0,10 U/mg). 
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Rys. 39. Wpływ temperatury na aktywność syntazy trehalozy z Thermus ruber. Wyniki są 
średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 

Syntaza trehalozy z Thermus ruber nie różni się pod względem optymalnej 

temperatury działania wynoszącej 65 oC od analogicznych enzymów z Thermus thermophilus 

i Thermus aquaticus (Nishimoto i in, 1996a; Zdziebło i Synowiecki, 2006) oraz od  

α-glukozydazy wytwarzanej przez tą bakterię (Rys. 39). Badana syntaza trehalozy zachowuje 

50 % maksymalnej aktywności w temperaturach 50 °C i 70 °C, ale w 75 °C następował już 

spadek aktywności do 28 % największej zdolności katalitycznej (Rys. 39).  

W celu określenia termostabilności syntazy trehalozy z Thermus ruber 

przeprowadzono jednogodzinną inkubację enzymu w różnych temperaturach w środowisku 

buforu fosforanowo-cytrynianowego o pH 6,0 i 7,0.  
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Rys. 40. Termostabilność syntazy trehalozy z Thermus ruber inkubowanej przez 1 godz.  

w 0,1 M buforze fosforanowo-cytrynianowym o pH 6,0 (-·-·) lub pH 7,0 (—). 
Wyniki są średnią z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 

 

Badany enzym zachowywał dużą aktywność po inkubacji preparatu w temperaturach 

nie przekraczających 60 °C, a zmiana pH środowiska reakcji od 6,0 do 7,0 nie miała istotnego 

wpływu na termostabilność (Rys. 40). Całkowitą inaktywację preparatu zaobserwowano 

dopiero po 60 min ogrzewania w 70 °C. 
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Rys. 41. Wpływ pH na aktywność syntazy trehalozy z Thermus ruber. Wyniki są średnią  

z 5 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

Optymalne pH działania syntazy trehalozy pochodzącej z Thermus ruber wynosi  
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6,5 i jest takie same, jak w przypadku enzymu z Thermus aquaticus (Nishimoto i in., 1996a). 

Analogiczny enzym z Pimelobacter sp. R48 uzyskuje natomiast maksymalną aktywność przy 

pH 7,5 (Nishimoto i in., 1996b). Badany enzym zachowywał ponad 80 % maksymalnej 

aktywności w zakresie pH 6,0-7,0 (Rys. 41). 

 Badania zależności stopnia konwersji maltozy katalizowanej syntazą trehalozy  

z Thermus ruber od stężenia substratu wykazały, że maksymalny stopień konwersji 

wynoszący około 90 % uzyskano przy 10 % stężeniu maltozy (Rys. 42). Podobny stopień 

konwersji maltozy (86 %) można uzyskać w temp. 40 °C  stosując syntazę trehalozy  

z Thermus caldophilus (Koh i in., 1998). 
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Rys. 42. Zależność stopnia konwersji maltozy katalizowanej syntazą trehalozy z Thermus 

ruber od stężenia maltozy. Wyniki są średnią z 3-4 oznaczeń ± odchylenie standardowe 
 

 Syntaza trehalozy z Thermus ruber jest przydatna do przemysłowego przekształcania 

maltozy w trehalozę w jednoetapowym procesie realizowanym np. w reaktorze  

z unieruchomionym enzymem. Zaobserwowana stabilność cieplna preparatu pozwala uzyskać 

wysoki stopień konwersji substratu. Ponadto, możliwość prowadzenia reakcji  

w podwyższonej temperaturze zmniejsza ryzyko rozwoju niepożądanych drobnoustrojów. 
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10.  WNIOSKI 

1. Termofilna bakteria Thermus ruber jest przydatna jako źródło termostabilnej  

α-glukozydazy i syntazy trehalozy między innymi ze względu na satysfakcjonującą 

wydajność biomasy wynoszącą około 6 g/l pożywki i możliwość hodowli 

drobnoustroju w tlenowych warunkach na nieskomplikowanych i mało kosztownych 

podłożach zawierających ekstrakt drożdżowy i pepton K bez wytwarzania 

szkodliwych metabolitów. Maltoza, trehaloza, skrobia i sacharoza są stymulatorami 

przyrostu biomasy bakterii, który był najwyższy (1,8-krotny) przy 2 % stężeniu skrobi 

w podłożu. 

2. Przy zmianie stężenia NaCl w pożywce w zakresie od 0 do 1,0 % następuje stopniowe 

zmniejszenie wydajności biomasy oraz zwiększenie aktywności α-glukozydazy do 

0,38 U/mg białka przy jednoczesnym obniżeniu wytwarzania syntazy trehalozy. Ilość 

syntazy trehalozy w komórkach bakterii można zwiększyć stosując jako induktory 

maltozę lub skrobię. Największą wydajność wytwarzania  α-glukozydazy uzyskuje się 

prowadząc hodowlę na pożywkach z dodatkiem 0,5 % skrobi. 

3. Badana α-glukozydaza osiąga maksymalną aktywność w temp. 65 °C przy pH 6,0. 

Wymieniony enzym zachowuje około 80 % największej aktywności w zakresie pH 

5,5-6,5 i podczas dwugodzinnej inkubacji w temp. 55 °C w zakresie pH 5,5-7,5 traci 

jedynie około 10 % początkowej aktywności. 

4. Jednoczesne zastosowanie handlowego preparatu AMG 300L oraz α-glukozydazy  

z Thermus ruber do hydrolizy skrobi powoduje zwiększenie ilości wytwarzanej 

glukozy, co stwarza możliwość poprawy wydajności scukrzania syropów 

skrobiowych. 

5. Oczyszczanie α-glukozydazy z Thermus ruber z wykorzystaniem chromatografii 

jonowymiennej (DEA Fractoflow 80-6) i filtracji żelowej na złożu Sephadex G-100 

powodowało 53-krotny wzrost aktywności specyficznej preparatu. Masa cząsteczkowa 

α-glukozydazy wyznaczona z zastosowaniem chromatografii żelowej wynosi  

43,5 kDa, a za pomocą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym 43 kDa. 

6. Szybkość hydrolizy GlcαpNp katalizowanej α-glukozydazą z Thermus ruber jest  

35-krotnie większa niż podczas hydrolizy maltozy, a w przypadku 

maltooligosacharydów szybkość reakcji maleje wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej 
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substratu. Wskazuje to, że badany enzym należy do pierwszej grupy α-glukozydaz  

o największej aktywności względem glikozydów zawierających alkilowe lub arylowe 

reszty aglikonu.  

7. W centrum katalitycznym badanej α-glukozydazy znajdują się prawdopodobnie reszty 

kwasu glutaminowego i asparaginowego oraz histydyna, czego dowodem jest 

zmniejszenie aktywności pod wpływem PMSF stosowanego do blokowania reszt 

histydyny. Duży wpływ na aktywność badanej α-glukozydazy wywierają inhibitory 

tiolowe, jony Hg2+i Cu2+. Inhibitorami kompetytywnymi α-glukozydazy jest glukoza  

i w mniejszym stopniu ksyloza i galaktoza. Korzystną cechą badanego enzymu jest 

brak istotnego oddziaływania jonów Ca2+, które są aktywatorami większości α-amylaz 

stosowanych do upłynniania skrobi. 

8. Syntaza trehalozy z Thermus ruber przejawia maksymalną aktywność  

w temp. 65 °C przy pH 6,5 i nie różni się pod tym względem od analogicznego 

enzymu z Thermus aquaticus. Badania termostabilności wykazały, że po godzinnej 

inkubacji w zakresie temp. 40-60 °C w środowisku buforu fosforanowo-

cytrynianowego o pH 6,0 lub 7,0 nie następowało istotne zmniejszenie aktywności 

preparatu. Umożliwia to prowadzenie konwersji maltozy w podwyższonej 

temperaturze, co  zmniejsza ryzyko rozwoju niepożądanych drobnoustrojów. 

Wymieniony enzym nie wykazuje aktywności względem skrobi, amylozy, 

maltooligosacharydów, celobiozy, laktozy i glukozy. Maksymalny stopień konwersji 

10 % roztworu maltozy uzyskany w temp. 65 °C podczas reakcji prowadzonej przez  

2 godz. wynosi około 90 %. 

 



Dorobek naukowy 
 

 113

11.  DOROBEK NAUKOWY 

Publikacje: 

Sinkiewicz I., Synowiecki J. (2008): Ocena przydatności bakterii Thermus ruber jako źródła 

syntazy trehalozy. Biotechnologia, 1(80). 

Sinkiewicz I., Synowiecki J. (2008): Activity and primary characterisation of enzyme from 

Thermus ruber cells catalyzing conversion of maltose into trehalose. (przyjęta do druku  

w Journal of Food Biochemistry) 

 

Konferencje: 

Sinkiewicz I., Synowiecki J., Grzybowska B. (2004): Aktywność amylolityczna ciałek 

inkluzyjnych izolowanych z Escherichia coli BL 21(DE3)pLysS transformowanej plazmidem 

pTYB2α-AMYL. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 

Bydgoszcz, 23-25 września 2004, Postępy Mikrobiologii, t. 43, Supl. 1, s. 515. 

Sinkiewicz I., Synowiecki J. (2006): Możliwości usprawnienia procesu wytwarzania syropów 

skrobiowych. XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006, Materiały 

zjazdowe, s. 159. 

Sinkiewicz I., Synowiecki J. (2007): Przydatność bakterii Thermus ruber jako źródła 

termostabilnej α-glukozydazy użytecznej do wytwarzania syropów glukozowych.  

III Krajowy Kongres Biotechnologii „Biotechnologia – człowiek i środowisko”, Poznań, 9-12 

września 2007, Materiały kongresowe, s. 155. 

Sinkiewicz I., Synowiecki J. (2007): Production of trehalose from maltose by thermostable 

trehalose synthase from Thermus ruber. 9th International Conference Thermophiles, Bergen, 

Norwegia, 24-28 września 2007, Streszczenia referatów i doniesień naukowych, s. 97. 

 

Pomoce dydaktyczne: 
 
Synowiecki J., Filipkowski P., Grubiak K., Sinkiewicz I., Szweda P. (2007): „Technologia 

preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Materiały pomocnicze  

i ćwiczenia laboratoryjne”. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej , Gdańsk. 



Dorobek naukowy 
 

 114

Badania były finansowane przez Komitet Badań Naukowych w ramach projektu 

badawczego: 

Projekt badawczy promotorski Nr KBN  N N312 1621 33 

„Termofil Thermus ruber jako źródło enzymów przydatnych do ulepszenia wytwarzania 

syropów glukozowych i trehalozy”. 

 



Piśmiennictwo 
 

 115

12.  PIŚMIENNICTWO 
 
Adams M.W.W., Kelly R.M. (1994): Thermostability and thermoactivity of enzymes from 

hyperthermophilic Archaea. Bioorg. Med. Chem., 2, 659-667. 
 
Alakomi H.-L., Skyttä E., Saarela M., Mattila-Sandholm T., Latva-Kala K., Helander I.M. 

(2000): Lactic acid permeabilizes gram-negative bacteria by disrupting the outer 
membrane. Appl. Environ. Microbiol., 66, 2001-2005. 

 
Albasheri K.A., Mitchell W.J. (1995): Identification of two α-glucosidase acivities in 

Clostridium acetobutylicum NCIB 8052. J. Appl. Bacteriol., 78, 149-156. 
 
Arellano-Carbajal F., Olmos-Soto J. (2002): Thermostable α-1,4- and α-1,6-glucosidase 

enzymes from Bacillus sp. isolated from a marine environment. J. Microbiol. 
Biotechnol., 18, 791-795. 

 
Attfield P.V. (1987): Trehalose accumulates in Saccharomyces cerevisiae during exposure to 

agents that induce heat shock response. FEBS Lett., 225, 259-263. 
 
Banno Y., Sasaki N., Yoshino T., Mochizuki J., Hirata H., Nozawa Y. (1989): A thermostable 

acid α-glucosidase from Tetrahymena thermophila: purification and characterization. 
J. Protozool., 36, 562-567. 

 
Baross J.A., Holden J.F. (1996): Enzymes and protein from hyperthermophilic 

microorganisms. Adv. Protein Chem., 48, 1-34.  
 
Bär A. (2000): Trehalose produced by a novel enzymatic process. Materiały firmowe 

Bioresco Bioresearch Management and Consulting Ltd., Basel, UK. 
 
Berthelot K., Delmotte F.M. (1999): Purification and characterization of an α-glucosidase 

from Rhizobium sp. (Robinia pseudoacacia L.) strain USDA 4280. Appl. Environ. 
Microbiol., 65, 2907-2911. 

 
Bernfeld P. (1955): Methods in Enzymology, Eds. S.P. Colowick and N.O. Kaplan, Academic 

Press, New York, I, 149-158. 
 
Bertoldo C., Antranikian G. (2002): Starch-hydrolyzing enzymes from thermophilic archaea 

and bacteria. Curr. Opin. Chem. Biol., 6, 151-160. 
 
Beynon R., Bond J.S. (2001): Proteolytic enzymes: A practical approach. Oxford University 

Press, Chapter 3, 50-51.  

Borges E., Gomes A., Carvalho I. (2006): α- and β-Glucosidase inhibitors:chemical structure 
and biological activity. Tetrahedron, 62, 10277-10302. 

Bradford M.M. (1976): A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem., 72, 
248-254. 

 



Piśmiennictwo 
 

 116

Brock T.D., Freeze H. (1969): Thermus aquaticus gen.n. and sp. n., a non-sporulating extreme 
thermophile. J. Bacteriol., 98, 289-297. 

 
Brock T.D. (1994): Genus Thermus. Bergey’s Mannual of Determinative. Bacteriology, 9, 

333-337. 
 
Bryjak J. (1999): Enzymatyczna hydroliza skrobi do syropów maltodekstrynowych  

i skrobiowych. Część I. Enzymy. Część II. Procesy. Biotechnologia, 1, 181-225. 
 
Burgess M.L., Barrow K.D., Gao Ch., Heard G.M., Glenn D. (1999): Carotenoid glycoside 

esters from the thermophilic bacterium Meiothermus ruber. J. Nat. Prod., 62,  
859-863. 

Chen Ch., Lin L., Peng Q., Ben K., Zhou Z. (2002): Meiothermus rosaceus sp. nov. isolated 
from Tengchong hot spring in Yunnan, China. FEMS Microbiol. Lett., 216, 263-268. 

Chiba S., Saeki T., Shimomura T. (1973): Substrate specificity of Saccharomyces logos 
α-glucosidase. Agric. Biol. Chem., 37, 1831-1837. 

Chung A.P., Rainey F., Nobre M.F., Burghardt J., da Costa M.S. (1997): Meiothermus 
cerbereus sp. nov., a new slightly thermophilic species with high levels of  
3-hydroksy fatty acids. Int. J. Syst. Bacteriol., 47, 1225-1230. 

Constantino H.R., Brown S.H., Kelly R.M. (1990): Purification and characterization of an 
α-glucosidase from a hyperthermophilic archaebacterium, Pyrococcus furiosus, 
exhibiting a temperature optimum of 105 to 115°C. J. Bacteriol., 172, 3654-3660. 

 
Crabb W.D., Mitchinson C. (1997): Enzymes involved in the processing of starch to sugars. 

TIBTECH, 15, 349-352. 
 
Crabb W.D., Shetty J.K. (1999): Commodity scale production of sugars from starches. Curr. 

Opin. Microbiol., 2, 252-256. 
 
Craven G.R., Steers E., Afinsen C.B. (1965): Purification, composition and molecular weight 

of the β-galactosidase of Escherichia coli K12. J. Biol. Chem., 240, 2468-2477. 
 
Cuber R., Elemtherio E.C.A., Pereira M.D., Panek A.D. (1997): The role of the trehalose 

transporter during germination. Biochim. Biophys. Acta, 1330, 165-171. 
 
Daly M.J. (2000): Engineering radiation-resistant bacteria for environmental biotechnology. 

Curr. Opin. Biotechnol, 11, 280-285. 
 
Daniel R.M. (1996): The upper limits of enzyme thermal stability. Enzyme Microb. Technol., 

19, 74-79. 
 
Di Lernia I., Morana A., Ottombrino A., Fusco S., Rossi M., De Rosa M. (1998): Enzymes 

from Sulfolobus shibatae for the production trehalose and glucose from starch. 
Extremophiles, 2, 409-416. 

 
Demirjian D.C., Moris-Varas F., Cassidy C.S. (2001): Enzymes from extremophiles. Curr. 



Piśmiennictwo 
 

 117

Opin. Chem. Biol., 5, 144-151. 
 
Donato M.M., Seleiro E.A., Da Costa M.S. (1991): Polar lipd and fatty acis composition of 

strains of Thermus ruber. Syst. Appl. Microbiol., 14, 235-239. 
 
Egorova K., Antranikian G. (2005) Industrial relevance of themophilic Archaea. Curr. Opin. 

Microbiol., 8, 649-655. 
 
Eichler J. (2003): Biotechnological uses of archeal extremozymes. Biotechnol. Adv., 19, 261-

278.  
 
Ernst H.A., Leggio L.L., Willemoes M., Leonard G., Blum P., Larsen S. (2006): Structure of 

the Sulfolobus solfataricus α-glucosidase: implications for domain conservation and 
substrate recognition in GH 31. J. Mol. Biol., 358, 1106-1124. 

 
Esteves M.I., Quintilio W., Sato R.A., Raw I., De Araujo P.S., Da Costa M.H.B. (2000): 

Stabilisation of immunoconjugates by trehalose. Biotechnol. Lett., 22, 417-420. 
 
Ezeji T.C., Bahl H. (2006): Purification, characterization, and synergistic action of phytate-

resistant α-amylase and α-glucosidase from Geobacillus thermodenitrificans HRO10. 
J. Biotechnol., 125, 27-38. 

 
Faraldo M.M., De Pedro M.A., Berenguer J. (1992): Sequence of the S-layer gene of Thermus 

thermophilus HB8 and functionality of its promoter in Escherichia coli. J. Bacteriol., 
174, 7458-7462. 

 
Felix H. (1982): Permeabilized cells. Anal. Biochem., 120, 211-234. 
 
Ferreira A.M., Wait R., Nobre M.F., Da Costa M. (1999): Characterization of glycolipids 

from Meiothermus spp. Microbiology, 145, 1191-1199. 

Ferrer M., Golyshina O.V., Plou F.J., Timmis K.N., Golyshin P.N. (2005): A novel  
α-glucosidase from the acidophilic archaeon Ferroplasma acidiphilum strain Y with 
high transglycosylation activity and an unusual catalytic nucleophile. Biochem J., 391, 
269-276. 

 
Fogarty W.M., Kelly C.T., Kadam S.K. (1985): Separation and characterization of an 

α-glucosidase and maltase from Bacillus amyloliquefaciens. Can. J. Microbiol., 31, 
670-674. 

 
Forterre P., Bouthier de la Tour C., Philippe H., Duguet M. (2000): Reverse gyrase from 

hyperthermophiles probable transfer of thermoadaptation trait from Archaea to 
Bacteria. TIG, 16, 152-154. 

Frandsen T.P., Svensson B. (1998): Plant α-glucosidases of the glycoside hydrolase family 
31. Molecular properties, substrate specificity, reaction mechanism, and comparison 
with family members of different origin. Plant Mol. Biol., 37, 1-13. 

Frandsen T.P., Palcic M.M., Svensson B. (2002): Substrate recognition by three family 13 
yeast α-glucosidases. Eur. J. Biochem., 269, 728-734. 

 



Piśmiennictwo 
 

 118

Fumiyoshi A., Horikoshi K. (2001): The biotechnological potential of piezophiles. Trends 
Biotechnol., 19, 102-108. 

 
Galas E., Kalinowska H., Turkiewicz M. (1996): α-Amylazy: struktura i mechanizm 

działania. Biotechnologia, 33, 165-176. 
 
Garg A.K., Kim J.K., Owens T., Ranwala A.P., Choi Y.D. Kochian L.V., Wu R.J. (2002): 

Trehalose accumulation in rice plants confers high tolerance levels to different abiotic 
stresses. Appl. Biol. Sci., 99, 15898-15903. 

 
Giannesi G.C., Polizei M..T., Terenzi H.F., Jorge J.A. (2006): A novel α-glucosidase from 

Chaetomium thermophilum var. coprophilum that converts maltose into trehalose: 
Purification and partial characterisation of the enzyme. Process Biochem., 41, 1729-
1735. 

 
Giblin M., Kelly C.T., Fogarty W.M. (1987): Thermostable α-glucosidase produced by 

Bacillus caldovelox DSM411. Can. J. Microbiol., 33, 614-618. 
 
Golvacheva R.S., Pivovarova T.A. (1977a): Coccoid cells and spheroplast in cultures of the 

genus Thermus. Mikrobiologiia, 46, 695-702. 
 
Golvacheva R.S., Pivovarova T.A. (1977b): Spheroplast behavior in cultures of Thermus 

ruber. Mikrobiologiia, 46, 1019-27. 
 
Green, J.L., Angell C.A.. (1989): Phase relations and vitrification in saccharide-water 

solutions and the trehalose anomaly. J. Phys. Chem. B., 93, 2880–2882. 
 
Griffith K.L., Wolf R.E. (2002): Measuring β-galactosidase activity in bacteria: cell growth, 

permeabilization, and enzyme assays in 96-well arrays. Biochem. Biophys. Res. 
Commun., 290, 397-402. 

 
Grogan D.W. (1996): Isolation and fractionation of cell envelope from the extreme thermo-

acidophile Sulfolobus acidocaldarius. J. Microbiol. Methods, 26, 35-43. 
 
Grogan D.W. (2000): The question of DNA repair in hyperthermophilic archaea. Trends 

Microbiol., 8, 180-185. 
 
Gruszecki W.I., Strzałka K. (2005): Carotenoids as modulators of lipid membrane physical 

properties. Biochim. Biophys. Acta, 1740, 108-115. 

Grzybowska B., Synowiecki J. (2003): Niektóre przyczyny unikatowej oporności cieplnej 
hipetermofili. Biotechnologia, 2, 192-205. 

Grzybowska B., Szweda P., Synowiecki J. (2004). Cloning of the thermostable α-amylase 
gene from P. woesei in E. coli. Mol. Biotechnol., 26, 101-109. 

Guzman-Maldonado H., Paredes-Lopez O. (1995): Amylolitic enzymes and products derived 
from starch: a review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 35, 373-403. 

 
Haki G. D., Rakshit S.K. (2003): Developments in industrially important thermostable 



Piśmiennictwo 
 

 119

enzymes: a review. Bioresour. Technol., 89, 17-34. 
 
Hamana K., Niitsu M., Samejima K., Matsuzaki S. (1991): Polyamine distributions in 

thermophilic eubacteria belonging to Thermus and Acidothermus. J. Biochem. 
(Tokyo), 109, 444-449. 

 
Harris E.L.V., Angal S.(1989): Protein purification methods: a practical approach. Oxford: 

Oxford Univ. Press. 
 
Henrissat B., Bairoch A. (1993): New families in the classification of glycosyl hydrolases 

based on amino acid sequence similarities. Biochem. J., 293, 781-788. 
 
Herbert R.A. (1992): A perspective on the biotechnological potential of extremophiles. 

Trends Biotechnol., 10, 395-401. 
 
Higashiyama T. (2002): Novel functions and applications of trehalose. Pure Appl. Chem., 74, 

1263-1269. 
 
Horikoshi K. (1999): Alkaliphiles: some application of their products for biotechnology. 

Microbiol. Mol. Biol., 63, 735-750. 
 
Hottiger T., Boller T., Wiemken A. (1987a): Rapid changes of heat and desiccation tolerance 

correlated with changes of trehalose content in Saccharomyces cerevisiae cells 
subjected to temperature shifts. FEBS Lett., 220, 113-115. 

 
Hottiger T., Schmutz P., Wiemken A. (1987b): Heat – induced accumulation and futile 

cycling of trehalose in Saccharomyces cerevisiae. J. Bacteriol., 169, 5518-5522. 
 
Hudson J.A., Morgan H.W., Daniel R.M. (1986): A numerical classification of some Thermus 

isolates. J. Gen. Microbiol., 132, 531-540. 
 
Hudson J.A., Morgan H.W., Daniel R.M. (1987): Thermus filiformis sp. nov., a filamentous 

caldoactive bacterium. Int. J. Syst. Bacteriol., 37, 431-436. 
 
Hudson J.A., Morgan H.W., Daniel R.M. (1989): Numerical classification of Thermus 

isolates from globally distributed hot springs. Syst. Appl. Microbiol., 11, 250-256. 
 
Huggett A.S.C., Nixon D.A. (1955): Glucose oxidase method for measurement of glucose. 

Biochem. J., 66, 12-19. 
 
Jaenicke R. (1991): Protein stability and molecular adaptation to extreme condition. Eur. J. 

Biochem., 202, 715-728. 
 
Janda L., Pavelka T., Tichý P., Spižek j., Petřiček M. (1997): Production and properties of  

α-glucosidase from the thermotolerant bacterium Thermomonospora curvata. J. Appl. 
Microbiol., 83, 470-476. 

 
Kashiwabara S., Azuma S., Tsuduki M., Suzuki Y. (2000): The primary structure of the 

subunit in Bacillus thermoamyloliquefaciens KP1071 molecular weight 540,000 
homohexameric α-glucosidase II belonging to the glycosyl hydrolase family 31. 



Piśmiennictwo 
 

 120

Biosci. Biotechnol. Biochem., 64, 1379-1393. 
 
Kato N., Suyama S., Shirokane M., Kato M., Kobayashi T., Tsukagoshi N. (2002): Novel  

α-glucosidase from Aspergillus nidulans with strong transglycosylation activity. Appl. 
Environ. Microbiol., 68, 1250-1256. 

 
Keller F., Schellenberg M., Wiemken A. (1982): Localization of trehalase in vacuoles and of 

trehalose in the cytosol of yeast (Saccharomyces cerevisiae). Arch. Microbiol., 131, 
298-301. 

 
Kennedy J.F., Cabalda V.M., White C.A. (1988): Enzymatic starch utilization and genetic 

engineering. TIBTECH, 6, 184-189. 
 
Kimura A., Lee J-H, Lee I-S, Lee H-S, Park K-H, Chiba S., Kim D. (2004): Two potent 

competitive inhibitors discriminating α-glucosidase family I from family II. 
Carbohydr. Res., 339, 1035-1040. 

Koen A.L. De Smet, Weston A., Brown I.N., Young D.B., Robertson B.D. (2000): Three 
pathways for trehalose biosynthesis in mycobacteria. Microbiology, 146, 199-208. 

 
Koh S., Shin H.J., Kim J.S., Lee D.S., Lee S.Y. (1998): Trehalose synthesis from maltose by 

a thermostable trehalose synthase from Thermus caldophilus. Biotechnol. Lett., 20, 
757-761. 

 
Krasikov V.V., Karelov D.V., Firsov L.M. (2001): α-Glucosidases. Biochemistry (Moscow), 

66, 267-281. 
 
Krastanov A., Blazheva D., Yanakieva I., Kratchanova M. (2006): Conversion of sucrose onto 

palatinose in a batch and continuous processes by immobilized Serratia plymuthica 
cells. Enzyme Microb. Technol., 39, 1306-1312. 

 
Kristjansson J.K., Alfredsson G.A. (1983): Distribution of Thermus spp. in icelandic hot 

springs and a thermal gradient. Appl. Environ. Microbiol., 45, 1785-1789. 
 
Kristjansson J.K., Hjorleifsdottir S., Marteinsson T.V., Alfredsson G.A. (1994): Thermus 

scotoductus, sp. nov., a pigment-producing thermophilic bacterium from hot tap water 
in Iceland and including Thermus sp. X-1. Syst. Appl. Microbiol.,17, 44-50. 

 
Kimura A., Takata M., Fukushi Y., Mori H., Matsui H., Chiba S. (2004): A catalytic amino 

acid and primary structure of active site in Aspergillus niger α-glucosidase. Biosci. 
Biotechnol. Biochem., 61, 1091-1098. 

 
Kumar S., Tsai Ch-J., Nussinov R. (2000): Factors enhancing protein thermostability. Protein 

Eng., 13, 179-191. 
 
Kunicki-Goldfinger W.J.H. (2001): Życie bakterii. PWN Warszawa. 
 
Laderman  K.A., Davis B.R., Krutzsch H.C., Lewis M.S., Griko Y.V., Privalov P.L., 

Anfinsen Ch.B. (1993): The purification  and characterization of an extremely 
thermostable α-amylase from the hyperthermophilic archaeobacterium Pyrococcus 



Piśmiennictwo 
 

 121

furiosus. J. Biol. Chem., 268 , 24394-24401. 
 
Lasa J., Berenguer J. (1993): Thermophilic enzymes and their biotechnological potential. 

Microbiol. Sem., 9, 77-89. 
 
Lee D-S., Lee S-H. (2001): Genistein, a soy isoflavone, is a potent α-glucosidase inhibitor. 

FEBS Lett., 501, 84-86. 

Legin E., Copinet A., Duchiron F. (1998): Production of thermostable amylolytic enzymes by 
Thermococcus hydrothermalis. Biotechnol. Lett., 20, 363-367. 

 
Leuschner C., Antranikian G. (1995): Heat-stable enzymes from extremely thermophilic and 

hyperthermophilic microorganisms. World J. Microbiol. Biotechnol., 11, 95-114.  
 
Lévêque E., Janeček Š., Haye B., Belarbi A. (2000): Thermophilic archaeal amylolytic 

enzymes. Enzyme Microb. Technol., 26, 3-14. 
 
Lineweaver H., Burk D. (1934): The determination of enzyme dissociation constans. J. Am., 

Chem. Soc., 56, 658-666. 
 
Linke B., Rüdiger A., Wittenberg G., Jorgensen P.L., Antranikian G. (1992): Production of 

heat-stable pullulanase and α-glucosidase from the extremely thermophilic archaeon 
Pyrococcus woesei. DECHEMA Biotechnol. Conf., 5, 161-163. 

 
Loginova L.G., Bogdanova T.I. (1977): Several cytologic features of the thermophilic 

bacteria Thermus flavus and Thermus ruber. Mikrobiologiia, 46, 342-345. 
 
Loginova L.G., Khraptsova G.I. (1977): Influence of carbon sources on the development of 

Thermus ruber at different temperatures. Mikrobiologiia, 46, 38-40. 
 
Loginova L.G., Khraptsova G.I., Bogdanova T.I., Egorova L.A., Seregina L.M. (1978): 

Thermophilic bacteria, Thermus ruber, that produce a bright orange pigment. 
Mikrobiologiia, 47, 561-562. 

 
Loginova L.G., Egorova L.A., Golovacheva R.S., Seregina L.M. (1984): Thermus ruber sp. 

nov., nom. rev. Int. J. Syst. Bacteriol., 34, 498-499. 
 
Louwrier A., Van der Valk A. (2001): Can sucrose affect polymerase chain reaction product 

formation? Biotechnol. Lett., 23, 175-178. 
 
Ma Y., Xue L., Sun D-W. (2006): Characteristics of trehalose synthase from permeabilized 

Pseudomonas putida cells and its application in converting maltose into trehalose.  
J. Food Eng., 77, 342-347. 

 
Madigan M.T., Oren A. (1999): Thermophilic and halophilic extremophiles. Curr. Opin. 

Microbiol., 2, 265-269.  
 
Manaia C.M., Hoste B., Gutierrez C., Gillis M., Ventosa A., Kersters K., Da Costa M.S. 

(1994): Halotolerant Thermus strains from marine and terrestrial hot springs belong to 
Thermus thermophilus (ex Oshima and Imahori, 1974) nom. rev. emend. Syst. Appl. 



Piśmiennictwo 
 

 122

Microbiol., 17, 526-532. 
 
Martino A., Schiraldi C., Fusco S., Di Lernia I., Costabile T., Pellicano T., Marotta M., 

Generoso M., van der Oost J., Sensen C.W., Charlebois R.L., Moracci M., Rossi M., 
De Rosa M. (2001): Properties of the recombinant α-glucosidase in relation to starch 
processing. J. Mol. Catal., 11, 787-794. 

 
Matsuo T. (2001): Trehalose protects corneal epithelial cells from death by drying. Br. J. 

Ophthalmol., 85, 610-612. 
 
McWethy S.J., Hartman P.A. (1979): Extracellular maltase of Bacillus brevis. Appl. Environ. 

Microbiol., 37, 1096-1102. 
 
Mercadante A.Z. (1999): New carotenoids: Recent progress. Pure Appl. Chem., 71, 2263-

2272. 
 
Mergeay M., Monchy S., Vallaeys, Auquier V., Benotmane A., Bertin P., Taghavi S., Dunn 

J., van der Lelie D., Wattiez R. (2003): Ralstonia metallidurans, a bacterium 
specifically adapted to toxic metals: towards a catalogue of metal-responsive genes. 
FEMS Microbiol. Rev., 27, 385-410.  

 
Munster M.J., Munster A.P., Woodrow J.R., Sharp R.J. (1986): Isolation and preliminary 

taxonomic studies of Thermus strains isolated from Yellowstone National Park, USA. 
J. Gen. Microbiol., 132, 1677-1683. 

 
Murakami S., Yagami M., Suzuki Y. (1998): Purification and some properties of an extremely 

thermostable trehalose-hydrolyzing α-glucosidase from Bacillus flavocaldarius 
KP1228. Starch/Stärke, 50, 100-103. 

 
Nakada T., Ikegami S., Chaen H., Kubota M., Fukuda S., Sugimoto T., Kurimoto M., 

Tsujisaka Y. (1996): Purification and characterization of thermostable maltooligosyl 
trehalose synthase from the thermoacidophilic archaebacterium Sulfolobus 
acidocaldarius. Biosci. Biotechnol. Biochem., 60, 263-266. 

 
Nakao M., Nakayama T., Harada M., Kakudo A., Ikemoto H., Kobayashi S., Shibano Y. 

(1994): Purification and characterization of a Bacillus sp. SAM 1606 thermostable  
α-glucosidase with transglycosylation activity. Appl. Microbiol. Biotechnol., 41, 337-
343. 

 
Neves J.M., Jorge A.J., Francois M.J., Terenzi F.H. (1991): Effect of heat shock on the level 

of trehalose and glycogen, and on the induction of thermotolerance in Neurospora 
crassa. FEBS Lett., 344, 225-228. 

 
Ni Y., Chen R.R. (2004): Accelerating whole-cell biocatalysis by reducing outer membrane 

permeability barrier. Biotechnol. Bioeng., 87, 804-811. 
 
Niehaus F., Bertoldo C., Kähler M., Antranikian G. (1999): Extremophiles as a source of 

novel enzymes for industrial application. Appl. Microbiol. Biotechnol., 51, 711-729. 
 
Nishimoto T., Nakada T., Chaen H., Fukuda S., Sugimoto T., Kurimoto M., Tsujisaka Y. 



Piśmiennictwo 
 

 123

(1996a): Purification and characterization of a thermostable trehalose synthase from 
Thermus aquaticus. Biosci. Biotechnol. Biochem., 60, 835-839. 

 
Nishimoto T., Nakano M., Nakada T., Chaen H., Fukuda S., Sugimoto T., Kurimoto M., 

Tsujusaka Y. (1996b): Purification and properties of a novel enzyme, trehalose 
synthase, from Pimelobacter sp. R48. Biosci. Biotechnol. Biochem., 60, 640-644. 

 
Nishio T., Hakamata W., Kimura A., Chiba S., Takatsuki A., Kawachi R., Oku T. (2002): 

Glycon specificity profiling of α-glucosidases using monodeoxy and mono-O-methyl 
derivatives of p-nitrophenyl α-D-glucopyranoside. Carbohydr. Res., 337, 629-634. 

 
Nobre M.F., Trüper H.G., Da Costa M.S. (1996): Transfer of Thermus ruber (Loginova et al. 

1984), Thermus silvanus (Tenreiro et al. 1995) and Thermus chliarophilus (Tenreiro et 
al. 1995) to Meiothermus gen. nov. as Meiothermus ruber comb. nov., Meiothermus 
silvanus comb. nov., and Meiothermus chliarophilus comb.nov., respectively, and 
emendation of the genus Thermus. Int. J. Syst. Bacteriol., 46, 604-606. 

Noguchi A., Nakayama T., Hemmi H., Nishino T. (2003a): Altering the substrate chain-
length specificity of an α-glucosidase. Biochem. Biophys. Res. Commun., 304, 684-
690. 

 
Noguchi A., Yano M., Oshima Y., Hemmi H., Inohara-Ochiai M., Okada M., Min K.S., 

Nakayama T., Nishino T. (2003b): Deciphering the molecular basis of the broad 
substrate specificity of α-glucosidase. J. Biochem. (Tokyo), 134, 543-550. 

Ohguchi M., Kubota N., Wada T., Yoshinaga K., Uritani M., Yagisawa M., Ohishi K., 
Yamagishi M., Ohta T., Ishikawa K. (1997): Purification and properties of trehalose-
synthesizing enzyme from Pseudomonas sp. F1. J. Ferment. Bioeng., 84, 358-360. 

 
Okuyama M., Tanimoto Y., Ito T., Anzai A.,Mori H., Kimura A., Matsui H., Chiba S. (2005): 

Purification and characterization of the typer-glycosylated extracellular α-glucosidase 
from Schizosaccharomyces pombe. Enzyme Microb. Technol., 37, 472-480. 

 
Oshima T., Imahori K. (1971): Description of Thermus thermophilus (Yoshida and Imahori) 

comb. nov., a nonsporulating thermophilic bacterium from a Japanese thermal spa. Int. 
J. Syst. Bacteriol., 24, 102-112. 

 
Pask-Hughes R.A., Williams R.A.D. (1977): Yellow-pigmented strains of Thermus spp. from 

icelandic hot springs. J. Gen. Microbiol., 102, 375-383. 

Pires A.L., Albuquerque L., Tiago I., Nobre M.F., Empadinhas N., Veríssimo A., Da Costa 
M.S. (2005): Meiothermus timidus sp. nov., a new slightly thermophilic yellow-
pigmented species. FEMS Microbiol. Lett., 245, 39-45. 

Plant A.R., Parratt S., Daniel R.M., Morgan H.W. (1988): A cell-associated oligo-1,6-
α-glucosidase from an extremely thermophilic anaerobic bacterium, 
Thermoanaerobium Tok6-B1. Biochem. J., 255, 865-868. 

 
Pleckaityte M., Mistiniene E., Michailoviene V., Zvirblis G. (2003): Identification and 

characterization of Hsp70 (DnaK) chaperone system from Meiothermus ruber. Mol. 



Piśmiennictwo 
 

 124

Gen. Genomics, 269, 109-115. 
 
Poenaru L. (2000): Approach to gene therapy of glycogenosis type II (Pompe disease). Mol. 

Gen. Metab., 70, 163-169. 
 
Portmann M.O., Birch G. (1995): Sweet taste and solution properties of α,α-trehalose. J. Sci. 

Food Agric., 69, 275-281. 
 
Raasch C., Streit W., Schanzer J., Bibel M., Gosslar U., Liebl W. (2000): Thermotoga 

maritima AgIA, an extremely thermostable NAD+-, Mn2+-, and thiol-dependent 
α-glucosidase. Extremophiles, 4, 189-200. 

 
Richards A.B., Krakowka S., Dexter L.B., Schmid H., Wolterbeek A.P.M., Waalkens-

Berendsen D.H., Arai S., Kurimoto M. (2002): Trehalose: a review of properties, 
history of use and human tolerance, and results of multiple safety studies. Food Chem. 
Toxicol., 40, 871-898. 

 
Rolfsmeier M., Blum P. (1995): Purification and characterization of maltase from extremely 

thermophilic Crenarchaeote Sulfolobus solfataricus. J. Bacteriol., 177, 482-485. 
 
Roser B. (1991): Trehalose, a new approach to premium dried foods. Trends Food Sci. 

Technol., 7, 166-169. 
 
Roth J., Ziak M., Zuber Ch. (2003): The role of glucosidase II and endomannosidase in 

glucose trimming of asparagine-linked oligosaccharides. Biochimie, 85, 287-294. 
 
Rouieinikova A., Raasch C., Sedelnikova S., Liebl W., Rice D.W. (2002): Crystal structure of 

Thermotoga maritima 4-α-glucanotranferase and its acarbose complex: implications 
for substrate specifity and catalysis. J. Mol. Biol., 321, 149-162. 

 
Rowe G.E., Margaritis A. (2004): Enzyme kinetic properties of α-1,4-glucosidase in Bacillus 

thuringiensis. Biochem. Eng. J., 14, 121-128. 
 
Saburi W., Mori H., Saito S., Okuyama M., Kimura A. (2006): Structural elements in dextran 

glucosidase responsible for high specificity to long chain substrate. Biochim. Biophys. 
Acta, 1764, 688-698. 

 
Saha C.B. Zeikus G.J. (1991): Characterization of thermostable α-glucosidase from 

Clostridium thermohydrosulfuricum 39E. Appl. Microbiol. Biotechnol., 35, 568- 571. 
 
Schiraldi C., Di Lernia I., De Rosa M. (2002): Trehalose production: exploiting novel 

approaches. TIBTECH, 20, 420-425. 
 
Schlegel H.G. (2000): Mikrobiologia ogólna. PWN Warszawa. 
 
Schönert S., Buder T., Dahl M.K. (1999): Properties of maltose-inducible α-glucosidase 

Ma1L (sucrase-isomaltase-maltase) of Bacillus subtilis: evidence for its contribution 
to maltodextrin utilization. Res. Microbiol., 150, 167-177. 

 
Shadrina I.A., Moshkovtseva A.V., Kostrikina N.A, Loginova L.G, Bogdanova T.I (1982): 



Piśmiennictwo 
 

 125

Cytological characteristics of the thermophilic bacterium Thermus ruber. 
Mikrobiologiia, 51, 611-615. 

Sharp R.J., Williams R.A.D. (1988): Properties of Thermus ruber strains isolated from 
Icelandic hot springs and DNA:DNA homology of Thermus ruber and Thermus 
aquaticus. Appl. Environ. Microbiol., 54, 2049-2053. 

 
Singer M.A., Lindquist S. (1998): Multiple effects of trehalose on protein folding in vitro and 

in vivo. Mol. Cell, 1, 639-648. 
 
Siso M.I.G., Cerdán E., Picos M.A.F., Ramil E., Belmonte E.R., Torres A.R. (1992): 

Permeabilization of Kluyveromyces lactis cells for milk whey saccharification:  
a comparison of different treatments. Biotechnol. Tech., 6, 289-292. 

 
Słomińska L. (1995): Enzymatyczne metody transformacji skrobi. Przemysł Spoż., 49, 472-

480. 
 
Sola-Penna M., Meyer-Fernandes J.R. (1998): Stabilization against thermal on activation 

promoted by sugars on enzyme structure and function: Why is is trehalose more 
effective than other sugars? Arch. Biochem. Biophys., 360,10-14. 

Spanevello M.D., Patel B.K.C. (2004): The phylogenetic diversity of Thermus and 
Meiothermus from microbial mats of an Australian subsurface aquifer runoff channel. 
FEMS Microbiol. Ecol. 50, 63-73. 

Stambuk B.U. (1999): A simple experiment illustrating metabolic regulation: induction versus 
repression of yeast α-glucosidase. Biochem. Educ., 27, 177-180. 

Stetter K.O. (1999): Extremophiles and their adaptation to hot environment. FEBS Lett., 452, 
22-25. 

 
Stryer L. (1999): Biochemia. PWN, Warszawa. 
 
Styrvold B.O., Strøm R.A (1991): Synthesis, accumulation, and excretion of trehalose in 

osmotically stressed Escherichia coli K-12 strain: Influence of amber suppressors and 
function of the peryplasmic trehalose. J. Bacteriol., 173, 1187-1192. 

 
Suzuki Y., Yuki T., Kishigami T., Abe S. (1976): Purification and properties of extracellular 

α-glucosidase of thermophile, Bacillus thermoglucosidius KP 1006. Biochim. Biophys. 
Acta, 445, 386-397. 

 
Suzuki Y., Ueda Y., Nakamura N., Abe S. (1979): Hydrolysis of low molecular weight 

isomaltosaccharides by a p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside-hydrolyzing  
α-glucosidase from a thermophile, Bacillus thermoglucosidius KP 1006. Biochim. 
Biophys. Acta, 566, 62-66. 

 
Suzuki Y., Aoki R., Hayashi H. (1982): Assignment of a p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside-

hydrolyzing α-glucosidase of Bacillus cereus ATCC 7064 to an exo-oligo-1,6-
glucosidase. Biochim. Biophys. Acta, 704, 476-483. 

 



Piśmiennictwo 
 

 126

Suzuki Y., Shinji M., Eto N. (1984): Assignment of a p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside of 
Bacillus stearothermophilus ATCC 12016 to novel exo-α-1,4-glucosidase active for 
oligomaltosaccharides and α-glucans. Biochim. Biophys. Acta, 784, 281-289. 

 
Suzuki Y., Tomura Y. (1986): Purification and characterization of Bacillus coagulans oligo-

1,6-glucosidase. Eur. J. Biochem., 158, 77-83. 
 
Suzuki Y., Yonezawa K., Hattori M., Takii Y. (1992): Assignment of Bacillus 

thermoamyloliquefaciens KP 1071 α-glucosidase I to an exo-α-1,4-glucosidase, and 
its striking similarity to bacillary oligo-α-1,6-glucosidases in N-terminal sequence and 
in structural parameters calculated from the amino acid composition. Eur. J. Biochem., 
205, 249-256. 

 
Suzuki Y., Nobiki M., Matsuda M., Sawai T. (1997a): Bacillus thermoamyloliquefaciens  

KP 1071 α-glucosidase II is a thermostable Mr 540,000 homohexameric α-glucosidase 
with both exo-α-1,4-glucosidase and oligo-1,6-glucosidase activities. Eur. J. 
Biochem., 245, 129-136. 

 
Suzuki Y., Sugita N., Kishimoto T. (1997b): Purification and characterization of an oligo-1,6-

glucosidase from the caldoactive thermophile Bacillus caldotenax. Starch/Stärke, 49, 
148-154. 

 
Synowiecki J. (1998): Otrzymywanie, właściwości i przydatność termostabilnych enzymów 

drobnoustrojowych. Biotechnologia, 42, 98-105. 
 
Synowiecki J., Grzybowska B. (2001): Przydatność termostabilnych enzymów  

w udoskonalaniu przetwórstwa skrobi. Biotechnologia 2, 26-35. 
 
Święcicka I., Haushild T. (1996): Rodzaj Bacillus – występowanie i znaczenie  

w środowiskach naturalnych. Postępy Mikrobiol., 1, 27-43. 
 
Tenreiro S., Nobre M.F., Da Costa M.S. (1995a): Thermus silvanus sp. nov. and Thermus 

chliarophilus sp. nov., two new species related to Thermus ruber but with lower 
growth temperatures. Int. J. Syst. Bacteriol., 45, 633-639. 

 
Tenreiro S., Nobre M.F., Hoste B., Gillis M., Kristjansson J.K., Da Costa M.S. (1995b): 

DNA:DNA hybridization and chemotaxonomic studies of Thermus scotoductus. Res. 
Microbiol., 146, 315-324. 

 
Torre-Bouscoulet M.E., López-Romero E., Balcázar-Orozco R., Calvo-Méndez C., Flores-

Carreón A. (2004): Partial purification and biochemical characterization of a soluble 
α-glucosidase II-like activity from Candida albicans. FEMS Microbiol. Lett., 236, 
123-128. 

 
Trent J.D. (1996): A review of acquired thermotolerance, heat-shock proteins and molecular 

chaperones in archea. FEMS Microbiol. Rev., 18, 249-258.  
 
Turkiewicz M., Gromek E. (2000): Enzymy drobnoustrojów psychrofilnych i ich 

biotechnologiczne znaczenie. Biotechnologia, 48, 171-188. 
 



Piśmiennictwo 
 

 127

Urlaub H., Wöber G. (1978): α-Glucosidase, a membrane-bound enzyme of α-glucan 
metabolism in Bacillus amyloliquefaciens, purification and partial characterization. 
Biochim. Biophys. Acta, 522, 161-173. 

van de Vossenberg J.L.C.M., Driessen A.J.M., Konings W.N (1998): The essence of being 
extremophilic: The role of unique archeal membrane lipids. Extremophiles, 2, 163-
170.  

 
van den Burg B. (2003): Extremophiles as a source for novel enzymes. Curr. Opin. 

Microbiol., 6, 213-218. 
 
Vieille C., Zeikus G. (1996): Thermozymes: identifying molecular determinations of protein 

structural and functional stability. TIBTECH, 14, 183-190. 
 
Vieille C., Zeikus G. (2001): Hyperthermophilic enzymes: sources, uses and molecular 

mechanisms for thermostability. Microbiol. Mol. Biol. Rev., 66, 1-43. 
 
Vihinen M., Mäntsälä P. (1989): Microbial amylolytic enzymes. Crit. Rev. Biochem. Mol. 

Biol., 24, 329-418. 

Wang Y., Ma L., Li Z., Du Z., Liu Z., Qin J., Wang X., Huang Z., Gu L., Chen A.S.C. 
(2004a): Synergetic inhibition of metal ions and genistein on α-glucosidase. FEBS 
Lett., 576, 46-50. 

Wang Y., Ma L., Pang Ch., Huang M., Huang Z., Gu L. (2004b): Synergetic inhibition of 
genistein and D-glucose on α-glucosidase. Bioorg. Med. Chem. Lett., 14, 2947-2950. 

 
Wehmeier U.F., Piepersberg W. (2004): Biotechnology and molecular biology of the  

α-glucosidase inhibitor acarbose. Appl. Microbiol. Biotechnol., 63, 613-625. 

Williams R.A.D., Da Costa M.S. (1992): The genus Thermus and related microorganisms. 
The Prokaryotes: a handbook on the biology of bacteria: ecophysiology, isolation, 
identification, application. Ed. A.Balows. NY: Springer, 3745-3753. 

 
Williams R.A.D., Smith K.E., Welch S.G., Micallef J., Sharp R.J. (1995): DNA relatedness of 

Thermus strains, description of Thermus brockianus sp. nov., and proposal to 
reestablish Thermus thermophilus (Oshima and Imahori). Int. J. Syst. Bacteriol., 45, 
495-499. 

 
Wimmer B., Lottspeich F., Ritter J., Bronnenmeier K. (1997): A novel type of thermostable 

α-D-glucosidase from Thermoanaerobacter thermohydrosulfuricus exhibiting 
maltodextrinhydrolase activity. Biochem. J., 328, 581-586. 

 
Wolska – Mitaszko B. (2001): Trehaloza – substancja przedziwna. Właściwości, 

występowanie, zastosowanie. Biotechnologia, 2, 36-53. 
 
Wołosowska S., Synowiecki J. (2003): Charakterystyka preparatów β-galaktozydazy  

z Sulfolobus shibatae. Biotechnologia, 2, 268-279. 
 



Piśmiennictwo 
 

 128

Wołosowska S., Synowiecki J. (2004): Thermostable β-glucosidase with a broad substrate 
specifity suitable for processing of lactose-containing products. Food Chem., 85, 181-
187. 

 
Yakimov M.M., Giuliano L., Gentile G., Crisafi E., Chernikova T.N., Abraham V.R., 

Lunsdorf H., Timmis K.N., Golyshin P.N. (2003): Oleispira antarctica, gen. nov., sp. 
nov., a novel hydrocarbonoclastc marine bacterium isolated from Antarctic coastal sea 
water. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 53, 779-785.  

 
Yamamoto K., Nakayama A., Yamamoto Y., Tabata S. (2004a): Val216 decides the substrate 

specificity of α-glucosidase in Saccharomyces cerevisiae. Eur. J. Biochem., 271, 
3414-3420. 

 
Yamamoto T., Unno T., Watanabe Y., Yamamoto M., Okuyama M., Mori H., Chiba S., 

Kimura A. (2004b): Purification and characterization of Acremonium implicatum  
α-glucosidase having regioselectivity for α-1,3-glucosidic linkage. Biochim. Biophys. 
Acta, 1700, 189-198. 

Yang Y-L., Yang F-L., Jao S-Ch., Chen M-Y., Tsay S-S., Zou W., Wu S-H. (2006): 
Structural elucidation of phosphoglycolipids from strains of the bacterial termophiles 
Thermus and Meiothermus. J. Lipid Res., 47, 1823-1832. 

Yurchenko J.V., Budilov A.V., Deyev S.M., Khromov I.S., Sobolev A.Y. (2003): Cloning of 
an alkaline phosphatase gene from the moderately thermophilic bacterium 
Meiothermus ruber and characterization of the recombinant enzyme. Mol. Gen. 
Genomics, 270, 87-93. 

Zdziebło A. (2005): Bakteria Thermus thermophilus HB-8 jako źródło enzymów użytecznych 
w przetwórstwie sacharydów. Rozprawa doktorska. Promotor: prof. dr hab. Józef 
Synowiecki. Politechnika Gdańska, Gdańsk. 

Zdziebło A., Synowiecki J. (2002): New source of the thermostable α-glucosidase suitable for 
single step starch processing. Food Chem., 79, 485-491. 

Zdziebło A., Synowiecki J. (2006): Production of trehalose by intramolecular 
transglucosylation of maltose catalysed by a new enzyme from Thermus thermophilus 
HB-8. Food Chem., 96, 8-13. 


