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Allosteryczna kwaśna fosfataza prostatowa: 

regulacja aktywności, aktywatory 

homotropowe i inhibitory heterotropowe 

Ewa Luchter-Wasylewska , Katedra Biochemii Lekarskiej, 

Wydz. Lekarski, Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydz. Farmacji, 

Uniwersytet Jagielloński,  Kraków, ewa.luchter-Wasylewska@uj.edu.pl; 

mbwasyle@cyf-kr.edu.pl  

Kwaśna fosfataza prostatowa (PAP; EC 3.1.3.2) niespecyficznie 

katalizuje hydrolizę fosfomonoestrów, w tym fosfolipidów, fosfocukrów, 

fosfoprotein, nukleotydów i kwasów nukleinowych. Dotychczas nie została 

poznana jej rola w procesie zapłodnienia.  

Prędkość początkową reakcji vo obliczano z parametrów stycznej do 

krzywej kinetycznej (Excel), a stałe katalityczne (kcat, K0.5 oraz h) 

z równania Hilla, za pomocą programów Ez-Fit oraz SigmaPlot. 

 

v_0=(k_cat [E]_0 ([S]_0 )^h)/((K_0.5 )^h+([S]_0 )^h )  (1) 

 

Wykresy wysycenia enzymu substratem mają charakter sigmoidy i są 

opisane równaniem Hilla (1). Współczynnik kooperacji Hilla h ma wartość 

powyżej 1 (do ok. 4). Kinetyka reakcji wykazuje zatem homotropową 

allosterię, czyli dodatnią kooperację. Substraty reakcji są homotropowymi 

aktywatorami enzymu. Stopień kooperacji PAP rośnie ze wzrostem 

stężenia enzymu oraz zależy od chemicznego charakteru substratu. Stopień 

kooperacji PAP rośnie również, gdy promień fazy wodnej odwrotnej miceli 

wzrasta. Sugeruje się istnienie równowagi oligomerycznych form PAP: 

monomer-dimer-tetramer, zależnej od charakteru substratu (liganda) oraz 

od stężenia białka w roztworach wodnych, zaś od rozmiarów miceli 

w środowisku micelarnym. Hipotezę zmian struktury czwartorzędowej 

potwierdzono w badaniach fizykochemicznych: ultrawirowania oraz 

fluorescencji. Modele MWC oraz KNF nie opisują allosterycznego 

charakteru PAP. Zbadano ponadto znane heterotropowe inhibitory 

allosterycznej PAP: winian i wanadan. 
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Allosteric prostatic acid phosphatase:  

activity regulation, homotropic activators  

and heterotropic inhibitors 

Prostatic acid phosphatase (PAP; EC 3.1.3.2) nonspecifically catalyzes 

hydrolysis of phosphomonoesters, as phospholipids, phosphosugars, 

phosphoproteins, nucleotides and nucleic acids. Its biological role 

in process of fertilization was not recognized yet. Initial reaction rate 

vo was calculated from tangent of the kinetic curve (Excel), but catalytic 

constants (kcat, K0.5 and h) from Hill equation using computer programs 

Ez-Fit and SigmaPlot. 

 

v_0=(k_cat [E]_0 ([S]_0 )^h)/((K_0.5 )^h+([S]_0 )^h )   (1) 

 

Enzyme-substrate saturation plots described by Hill equation (1) are 

sigmoidal. Hill cooperation coefficient h is higher than 1 (up to 4). 

Reaction’s kinetics thus exhibits homotropic allostery (positive 

cooperativity). Substrates are homotropic activators of enzyme. Degree 

of cooperativity of PAP grows when enzyme concentration increases and 

depends on the chemical character of substrate. Degree of cooperativity 

of PAP also grows when the water-pool radius of reverse micelle increases. 

Equilibrium of oligomeric PAP forms is suggested: monomer-dimer-

tetramer, dependent on character of substrate (ligand) and on protein 

concentration in aqueous solutions but on micellar dimensions. Hypothesis 

of quaternary structure changes was confirmed in physicochemical studies: 

by ultracentrifugation and fluorescence. MWC and KNF models do not 

describe allosteric character of PAP. Two known heterotropic inhibitors 

of allosteric PAP, tartrate and vanadate, were studied. 
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Mechanizm inhibicji syntazy tymidylanowej 

przez N
4
-hydroksy-dCMP  

w świetle badań krystalograficznych 

Anna Dowierciał ,  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 

PAN, Warszawa,  

Piotr Wilk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, 

Warszawa,  

Adam Jarmuła ,  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 

PAN, Warszawa,  

Krzysztof Krawiec, Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki 

Doświadczalnej, Warszawa,  

Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań, 

Poland 

Borys Kierdaszuk, Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki 

Doświadczalnej, Warszawa,  

Wojciech Rode  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 

PAN, Warszawa  

Syntaza tymidylanowa (TS; EC 2.1.1.45), cel molekularny w chemio-

terapii, katalizuje metylację dUMP do DTP, z równoległym przekształceniem 

N
5,10

-metylenotetrahydrofolianu (meTHF) to dihydrofolianu (DHF). 

Analog substratu, N
4
-hydroksy-dCMP (N

4
-OH-dCMP), podobnie jak  

5-fluoro-dUMP (FdUMP), jest inhibitorem TS, współzawodniczym 

w stosunku do dUMP oraz zależnym od czasu i meTHF. Jednak w odróżnieniu 

od [5-
3
H]dUMP, zastępując ten ostatni w mieszaninie reakcyjnej, analog nie 

uwalnia 
3
H z C(5) uracylu. Tylko anti-imino izomer wydaje się być aktywną 

formą inhibitora. 

Rozwiązaliśmy struktury, oparte na kryształach utworzonych przez 

białko mysiej TS (mTS) w obecności meTHF i FdUMP (rozdzielczość 

1.55Å) lub N
4
-OH-dCMP (rozdzielczość 1.17Å). O ile pierwsza struktura 

zgodnie z oczekiwaniami odpowiadała kowalencyjnie powiązanemu 

kompleksowi trójcząsteczkowemu TS-FdUMP-meTHF, druga struktura 

ujawniła kompleks trójcząsteczkowy enzymu z N
4
-OH-dCMP (izomer anti-

imino) i niekowalencyjnie związanym DHF, zamiast oczekiwanego 

http://www.science24.com/person/adarm
http://www.science24.com/person/28080
http://www.science24.com/person/28505
http://www.science24.com/person/28079
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meTHF. Ponadto, atomy C(5) i C(6) cząsteczki inhibitora wskazywały na 

hybrydyzację sp3, sugerując redukcję C(5), brak było wskazań uwolnienia 

protonu z C(5), a katalityczna Cys189 związana była kowalencyjnie 

z atomem C(6). W zgodzie z tym, N
4
-OH-dCMP pozostawał związany 

z enzymem po denaturacji. Tak więc inhibitor wydaje się uczestniczyć jako 

samobójczy substrat w abortywnej reakcji katalizowanej przez enzym, 

prowadzącej do redukcji pirymidynowego C(5) i utlenienia THF do DHF. 

Mechanism of thymidylate synthase-catalyzed 

reaction inhibition by N
4
-OH-dCMP in view 

of crystallographic studies 

Thymidylate synthase (TS; EC 2.1.1.45), a target in chemotherapy, 

catalyzes dUMP methylation to dTMP associated by conversion of N
5,10

-

methylenetetrahydrofolate (meTHF) to dihydrofolate (DHF). A substrate 

analogue, N
4
-hydroxy-dCMP (N

4
-OH-dCMP), similar to 5-fluoro-dUMP 

(FdUMP), is a competitive with respect to dUMP, and time- and meTHF-

dependent TS inhibitor. However, unlike [5-
3
H]dUMP, it does not release 

3
H from the uracil ring C(5) while replacing the substrate in the reaction 

mixture. Surprisingly, only the anti-imino isomer appears to be the active 

inhibitor form. 

Structures were solved, based on crystals formed by mouse TS (mTS) protein 

in the presence of meTHF and either FdUMP (1.55Å resolution) or N
4
-OH-

dCMP (1.17Å resolution). While FdUMP-containing structure revealed 

a covalently bound enzyme-FdUMP-meTHF ternary complex, as expected, 

N
4
-OH-dCMP-containing structure showed the enzyme's ternary complex 

with N
4
-OH-dCMP (the anti imino isomer) and non-covalently bound DHF, 

instead of expected meTHF. Moreover, both C(5) and C(6) inhibitor atoms 

showed the sp3 hybridization, suggesting C(5) reduction, with no indication 

of the C(5) proton release and with the catalytic Cys189 covalently bound 

to the C(6) atom. In accord, N
4
-OH-dCMP remained bound to the enzyme 

following denaturation. Thus the inhibitor appears to participate as a suicide 

substrate in an abortive enzyme-catalyzed reaction, resulting in the 

pyrimidine C(5) reduction and THF oxidation to DHF. 
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Otrzymywanie i zastosowanie preparatów 

enzymatycznych w przemyśle spożywczym  

Zdzisław Targoński , Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka 

i Towaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk o Żywności 

i Biotechnologii,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20 -704 Lublin, 

Ul Skromna 8 

Enzymy stwarzają wiele możliwości aplikacyjnych dla przemysłu 

spożywczego. Obecnie są stosowanie w piekarnictwie, przetwórstwie 

skrobi, produkcji soków owocowych, mleczarstwie, piwowarstwie, 

przetwórstwie mięsa, w technologii tłuszczów i olejów i innych. Enzymy 

mogą modyfikować i poprawiać właściwości funkcjonalne składników 

żywność, ich właściwości żywieniowe i organoleptyczne. Obecnie 

w przemyśle spożywczym stosowanych jest ponad 55 różnych preparatów 

enzymatycznych. Preparaty pochodzenia mikrobiologicznego mają więcej 

zalet niż enzymy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Do najczęściej 

stosownych enzymów należą; amylazy, proteazy, pektynazy, lipazy, 

oksydo-reduktazy. 

Producenci enzymów optymalizują mikroorganizmy do produkcji 

enzymów poprzez naturalną ich selekcję , mutacje i klasyczne techniki 

namnażania. Od wczesnych lat 80-tych XX wieku rozpoczęto produkcję 

enzymów w oparciu o mikroorganizmy modyfikowane technikami 

inżynierii genetycznej. Techniki te umożliwiły zwiększenie produkcyjności 

enzymów oraz poprawę jakości preparatów enzymatycznych. Płyny po 

hodowli poddaje się procesom mikrofiltracji, ultrafiltracji by otrzymać 

surowe preparaty enzymatyczne najczęściej stosowanie w technologii 

żywności. 
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The production and application of enzyme 

preparations in food industry 

Enzymes offer potential for many applications in food technology. Today, 

enzymes are used for following applications; bakery, starch processing, 

production of fruit juices, dairy, brewing, meat processing, fats and oil 

processing. Enzymes can modify and improve the functional , nutritional 

and organoleptic properties of food compounds. The food industry uses 

more than 55 different enzyme products in food processing. Microbial 

enzymes are more advantageous then their equivalents from animals 

and vegetable sources. 

Enzyme manufacturers have optimized microorganisms for the production 

of enzymes through natural selection, mutation and classical breeding 

techniques. Since , the early 1980 s, enzymes have been produced using 

genetic engineering techniques for optimizing microorganisms for their the 

production. These methods are used to improve productivity and quality 

enzymatic preparations. Broths produced by microorganisms are micro 

filtrated and ultra filtrated before they are used in food manufacturing. 
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Podwójna ochrona endospor Bacillus pumilus 

przez katalazy 

Dual protection of Bacillus pumilus endospore 

against H2O2 by manganese catalases 

Andrzej Paszczyński , School of Food Science na University of  Idaho 

oraz Washington State University, Honorowy Profesor Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej  

Bacillus pumilus SAFR-032, isolated at spacecraft assembly facilities of the 

National Aeronautics and Space Administration Jet Propulsion Laboratory 

(NASA –JPL), is difficult to kill by the sterilization method of choice, 

which uses liquid or vapor hydrogen peroxide. 

We identified two manganese catalases, YjqC and BPUM_1305, in spore 

protein extracts of several B. pumilusstrains by using PAGE and mass 

spectrometric analyses. While the BPUM_1305 catalase was present in six 

of the B. pumilus strains tested, YjqC was not detected in ATCC 7061 and 

BG-B79. Furthermore, both catalases were localized in the spore coat layer 

along with laccase and superoxide dismutase. Although the initial catalase 

activity in ATCC 7061 spores was higher, it was less stable over time than 

the SAFR-032 enzyme. We propose that synergistic activity of YjqC and 

BPUM_1305, along with other coat oxidoreductases, contributes to the 

enhanced resistance of B. pumilus spores to hydrogen peroxide. We 

observed that the product of the catalase reaction, gaseous oxygen, forms 

expanding vesicles on the spore surface, affecting the mechanical integrity 

of the coat layer, resulting in aggregation of the spores. The accumulation 

of oxygen gas and aggregations may play a crucial role in limiting further 

exposure of Bacilli spore surfaces to hydrogen peroxide or other toxic 

chemicals when water is present. 
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Aktywność bakteryjnych β-glukuronidaz 

a skutki uboczne leków 

Zuzanna Karwowska , zuzanna.karwowska@gmail.com; Koło 

bromatologiczne przy Katedrze Bromatologii,  Wydział 

Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

http://farmacja.umed.lodz.pl/  

Kinga Majchrzak; Katedra Bromatologii; Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. http://farmacja.umed.lodz.pl/  

Endogenna mikroflora stanowi integralną część ludzkiego organizmu. 

Zapewnia ona m.in. utrzymanie homeostazy neurologicznej, immunologicznej 

i energetycznej w organizmie, chroni przed rozwojem chorób, a także 

zaangażowana jest w metabolizm leków. 

β-glukuronidaza bakteryjna stanowi jeden z enzymów uczestniczących 

w metabolizmie leków w ludzkim organizmie. Enzym ten hydrolizuje  

β-D-glukuronidy do kwasu glukuronowego oraz toksycznych aglikonów. 

Metabolity te prowadzą do rozwoju enteropatii, co wymaga nierzadko 

zarzucenia terapii. 

Irynotekan, jako inhibitor topoizomerazy I, stosowany jest w chemio-

terapii raka jelita grubego z przerzutami. Aktywny metabolit irynotekanu 

SN-38 dezaktywowany jest w wątrobie poprzez koniugację z kwasem 

glukuronowym. W postaci sprzężonej (SN-38G) wydalany jest wraz 

z moczem i żółcią. Jednakże w jelitach, pod wpływem β-glukuronidazy 

bakteryjnej, glukuronian zostaje odłączony od SN-38G, uwalniając 

aktywny SN-38. Efektem ponownego działania SN-38 w jelicie jest zmiana 

przepuszczalności nabłonka jelita, skutkująca silnymi biegunkami, które 

prowadzić mogą do zagrażającego życiu odwodnienia. 

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), tj. diklofenak czy ketoprofen, 

stosowane są w celu zahamowania rozwoju stanów zapalnych poprzez 

hamowanie aktywności cyklooksygenaz. W wątrobie NLPZ ulegają 

sprzęganiu z glukuronianem w celu ich dezaktywacji oraz usunięcia 

z organizmu wraz z żółcią. Jednakże w wyniku działania  

β-glukuronidazy bakteryjnej w jelitach glukuronian, stanowiący źródło 

węgla dla bakterii, ulega odłączeniu, a uwolniony aglikon uszkadza enterocyty. 

W konsekwencji dochodzi do rozwoju enteropatii tj. owrzodzenia, 

krwawienia, a nawet rozwoju choroby nowotworowej czy perforacji jelita. 
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Microbial β-glukuronidse  

and drugs side effects 

The endogenous microflora is an integral part of the human body. 

It provides, among others, neurological, immune and Energy homeostasis 

in the body, it protects against the development of diseases, and also 

is involved in the metabolism of drugs.  

β-glucuronidase is a bacterial enzyme involved in drug metabolism in the 

human body. This enzyme hydrolyzes the β-D-glucuronides to glucuronic 

acid and toxic aglycones. These metabolites may lead to development 

enteropathy which requires very often a discontinuation of therapy. 

Irinotecan, a topoisomerase II inhibitor, is used in cancer chemotherapy 

of metastatic colorectal cancer. The active metabolite of irinotecan, SN-38 

is deactivated by the liver via glucuronide conjugation. The conjugated 

form (SN-38G) is excreted in the urine and bile. However, in the gut, 

influenced by bacterial β-glucuronidase glucuronide is disconnected from 

SN-38G, releasing the active SN-38. The result of the re-operation of SN-

38 in the gut is a changement of the permeability of the intestinal epithelial 

cells, resulting in severe diarrhea which can lead to life-threatening 

dehydration. 

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like diclofenac 

or ketoprofen, are used to inhibit the development of inflammation by 

inhibition of cyclooxygenase. In the liver, NSAIDs are coupled with 

glucoronate due to their inactivation and removal from the body along with 

bile. However, as a result of microbial β-glucuronidase glucuronide, which 

is a carbon source for bacteria, is disconnected, and freed aglycone damage 

enterocytes. Consequently, it leads to entheropaty development like 

ulceration, bleeding, and even the development of cancer or bowel 

perforation. 
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Aktywność enzymów antyoksydacyjnych 

markerem odpowiedzi roślin drzewiastych 

na choroby patogeniczne 

M. Skwarek , mskwarek@biol.uni.lodz.pl,  Katedra Fizjologii 

i Biochemii Roślin, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki,  ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź;  

A. Witczak , adrian_witczak@sggw.pl, Katedra Ochrony Lasu 

i Ekologii, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa; 

J. Patykowski , jacpat@biol.uni.lodz.pl, Katedra Fizjologii 

i Biochemii Roślin, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki,  ul. Banacha 12/16, 90 -237 Łódź  

Dąb szypułkowy jest gatunkiem powszechnie występującym w Europie 

Środkowej. Jedną z najbardziej znanych chorób atakujących gatunki 

z rodzaju Quercus jest mączniak prawdziwy, rozwijający się w przebiegu 

infekcji grzybem biotroficznym Miscrosphaera alphitoides. 

Jedną z podstawowych reakcji roślin na zakażenie patogenem 

grzybowym jest wzrost generacji reaktywnych form tlenu (RFT). Z kolei 

nadprodukcja RFT inicjuje zmiany aktywności enzymów antyoksy-

dacyjnych, zaangażowanych w ich metabolizm. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian aktywności 

wybranych enzymów antyoksydacyjnych, takich jak peroksydaza 

askorbinianowa (APX) i dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), a także 

detekcja nadtlenku wodoru metodą histochemiczną w liściach dębu 

szypułkowego porażonych mączniakiem prawdziwym. 

Materiał badawczy stanowiły jednoroczne sadzonki dębów, pozyskane 

z dwóch różnych upraw: gruntowej i kontenerowej. Do analizy 

wykorzystano liście dębu szypułkowego, których powierzchnia porażenia 

mączniakiem przekraczała odpowiednio 5, 15 i 35%.  

Zaobserwowano wzrost aktywności APX oraz spadek aktywności SOD 

w liściach zainfekowanych mączniakiem. Takie zmiany aktywności 

enzymów antyoksydacyjnych świadczą o intensywnej reakcji odpowiedzi 

roślin na stres biotyczny. 
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Antioxidant enzymes activity as a marker 

of forest plants response to pathogenic diseases 

Pedunculate oak is a species commonly occurring in Central Europe. Powdery 

mildew is one of the most well-known diseases affecting the species Quercus 

and caused by a species of biotrophic fungus – Miscrosphaera alphitoides. 

One of the basic reaction of plants to fungal pathogen infection 

is an increase in generation of reactive oxygen species (ROS). In turn, the 

overproduction of ROS initiates changes in the activity of antioxidant 

enzymes involved in their metabolism. 

The aim of the study was to determine changes in activity of selected 

antioxidant enzymes such as ascorbate peroxidase (APX) and superoxide 

dismutase (SOD) as well as detection of hydrogen peroxide by histo-

chemical method in oak leaves infected with powdery mildew. 

The research material consisted of one-year old seedlings of oaks, obtained 

from two different nurseries: ground and container. For the analysis, oak 

leaves with different size of infection area (5, 15, 35%) were used.  

The increase in activity of APX and the decrease in activity of SOD 

in leaves infected with powdery mildew were observed. The changes in the 

activity of antioxidant enzymes indicate the intense reaction of plant 

responses to biotic stress. 
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Analiza aktywności lipolitycznej  

wybranych gatunków grzybów 

Łukasz Łopusiewicz , lukasz.lopusiewicz@zut.edu.pl; Centrum 

Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, www.cbimo.zut.edu.pl  

Lipazy (EC 3.1) są enzymami z klasy hydrolaz, które katalizują reakcję 

hydrolizy wiązań estrowych między glicerolem a kwasami tłuszczowymi 

w lipidach. Lipazy znalazły szerokie zastosowanie w różnych gałęziach 

przemysłu. Głównym źródłem przemysłowych lipaz są bakterie i grzyby 

strzępkowe. W związku ze znaczącym wzrostem w ciągu ostatnich lat 

zastosowania przemysłowego lipaz należy poszukiwać nowych, wydajnych 

źródeł tych enzymów. 

Celem badań była analiza aktywności lipolitycznej 8 gatunków grzybów 

z typu Basidomycota: Daedaleopsis confragosa, Hericium erinaceus, 

Lactarius camphoratus, Lactarius vellereus, Kuehneromyces mutabilis, 

Mycena sp., Phallus impudicus i Suillus variegatus. 

Zdolność do wytwarzania lipaz przez badane szczepy określano 

na podłożu z rodaminą B i oliwą, olejem rzepakowym lub olejem 

słonecznikowym jako źródłem węgla, które po okresie inkubacji 

analizowano w świetle UV. Wpływ różnych substratów (oliwa, olej 

rzepakowy i słonecznikowy) na aktywność lipolityczną badanych 

gatunków w poszczególnych dniach inkubacji określano metodą 

miareczkowania uwolnionych kwasów tłuszczowych. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie gatunki 

były zdolne do wytwarzania lipaz. W przypadku H. erinaceum, 

K. mutabilis, L. camphoratus, L.vellereus, P. impudicus oraz S. variegatus 

po raz pierwszy stwierdzono aktywność lipolityczną tych gatunków. 

Badanie szczepy wykazywały różną aktywność lipolityczną, która była 

zmienna w czasie i zależna od źródła węgla w pożywce, mogą one być 

potencjalnym źródłem przemysłowych lipaz. 
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Analysis of lipolytic activity  

of selected fungi species 

Lipases (EC 3.1) are enzymes from the hydrolases class, which catalyze the 

hydrolysis reaction of the ester bond between glycerol and fatty acids 

in lipid substrates. Lipases are widely used in various industries. The main 

source of industrial lipases are bacteria and filamentous fungi. Due to the 

significant increase in industrial applications of lipases in recent years, 

there is a need to look for new and efficient sources of these enzymes. 

The aim of this study was to determine lipolitic activity of 8 species from 

class Basidiomycota: Daedaleopsis confragosa, Hericium erinaceus, 

Lactarius camphoratus, Lactarius vellereus, Kuehneromyces mutabilis, 

Mycena sp., Phallus impudicus and Suillus variegatus. 

The ability to produce lipases by tested strains was observed on the 

medium with rhodamine B and olive oil, rape oil or sunflower oil as carbon 

sources. After the incubation period plates were analyzed under UV light. 

The effect of different substrates (olive oil, rapeseed oil and sunflower oil) 

on lipolytic activity was determined by titration of released fatty acids. 

The results of this study showed that all species were able to produce 

lipases. In the case of H. erinaceum, K. mutabilis, L. camphoratus, 

L.vellereus, P. impudicus and S. variegatus this was the first report about 

their lipolytic activity. The tested strains showed different lipolytic activity, 

which was variable over time and dependent on the carbon source in the 

medium. Hence, they can be considered as a potential source of industrial 

lipases. 
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Analiza potencjału Dye decolourising 

peroxidase typu B-DyP1B (E C 1.11.1.19) 

w procesie rozkładu ligniny 

Agata Wasak , agata_wasak@o2.pl,  Katedra Immunologii, 

Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej , Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  

Lignina jest naturalnym heteropolimerem, stanowiącym 30% niekopalnych 

zasobów węgla organicznego na Ziemi. Jeszcze do niedawna uznawano 

ją za „odpad” niskiej jakości, który utylizowano zwykle przez spalanie. 

Obecnie rozwijające się nowe technologie enzymatycznej biodegradacji 

ligniny, upatrują w niej odnawialne, nie zależne od wahań cen ropy 

naftowej, źródło przemysłowych związków aromatycznych, np.: fenolu, 

kwasu wanilinowego i innych.  

Celem badań była analiza potencjału peroksydazy DyP1B do degradacji 

ligniny pochodzącej z różnych źródeł oraz identyfikacja produktów jej 

rozkładu.  

DyP1B uzyskiwano z hodowli rekombinowanej Escherichia coli. 

Enzym oczyszczano z zastosowaniem techniki IMAC (ang. Immobilized 

metal affinity chromatography) na złożu Ni Sepharose. Oczyszczony 

enzym następnie inkubowano z pozyskanymi różnymi metodami ekstrakcji 

i pochodzącymi z różnych źródeł próbami ligniny. Produkty rozkładu 

analizowanych lignin identyfikowano z wykorzystaniem LC MS (ang. Liquid 

chromatography-mass spektrometry), HPLC (ang. High-performance liquid 

chromatography) oraz MS MS (ang. Tandem mass spektrometry). 

Peroksydaza DyP1B wykazywała zróżnicowaną zdolność do rozkładu 

ligniny z drewna topoli oraz eukaliptusa. Identyfikacja metodą LC MS 

produktów reakcji wskazała na obecność głównie kwasu wanilinowego, 

alkoholu wanilinowego i kwasu ferulowego.  

Wykorzystanie zdolności bakteryjnych peroksydaz w procesie utleniania 

ligniny, jest obiecującą metodą pozwalającą na jej ukierunkowaną 

konwersję do funkcjonalnych związków aromatycznych. 
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Analysis of potential of Dye decolourising 

peroxidase type B - DyP1B (E C 1.11.1.19) 

in lignin breakdown 

Lignin is a natural heteropolymer, constituting 30% of non-fossil organic 

carbon resources on Earth. Until recently, it was considered a "waste" 

of low quality, which burned. Today, owing to developing technology 

of enzymatic biodegradation of lignin, is seen as an renewable, not 

dependent on fluctuations the price of oil, industrial source of aromatics 

compounds, for example: phenol, vanillin acid, vanillin, and others. 

The aim of the study was to analyze the potential of peroxidase DyP1B 

to degrade lignin from different sources and attempt to identify its aromatic 

degradation products. 

DyP1B obtained from liquid cultures of recombinant Escherichia coli. 

Enzyme was purificated with using IMAC technology (Immobilized metal 

affinity chromatography) precharged Ni Sepharose™ High Performance. 

In the next step DyP1B incubated with different samples of lignin obtained 

by various methods of extraction and coming from different sources. 

Degradation products were identified by using: Liquid chromatography-

mass spectrometers, High-performance liquid chromatography and Tandem 

mass spectrometry. 

Peroxidase DyP1B showed varying ability to degrade lignin from poplar 

and eucalyptus. Identification by LC MS of the reaction products indicated 

the presence of mainly vanillic acid, vanillyl alcohol, and ferulic acid. 

The capacity utilization of bacterial peroxydase in the oxidation of lignin 

is a promising method which allows for the targeted conversion of lignin 

to functional aromatic compounds. 

  



I Konferencja Naukowa Enzymos Enzymy w nauce i przemyśle 

Wystąpienia Ustne 

 

35 

 

Badania strukturalne zimnolubnej  

β-D-galaktozydazy z Paracoccus sp. 32d 

Maria Rutkiewicz-Krotewicz , krotewicz.maria@gmail.com, Instytut 

Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, 

Politechnika Łódzka, ul.Stefanowskiego 4/10, 90 -924 Łódź, 

www.binoz.p.lodz.pl/  

Anna Bujacz , anna.bujacz@p.lodz.pl, Instytut Biochemii Technicznej, 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, 

ul.Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź, www.binoz.p.lodz.pl  

β-D-galaktozydazy (βDG) to enzymy katalizujące hydrolizę β-D-galaktozy 

z nieredukującego końca β-D-galaktozydów. Szczególnie obiecujące jest 

ich wykorzystanie w przemyśle spożywczym do eliminacji laktozy 

w produktach mlecznych. Usunięcie tego dwucukru z produktów mlecznych 

poprawia również walory organoleptyczne dodatnio wpływając na ich jakość. 

Na rynku dostępna jest β-D-galaktozydaza z Kluyveromyces lactis. Jest 

to enzym mezofilny, którego wykorzystanie niesie jednak ze sobą pewne 

ograniczenia. Wydajne przeprowadzanie reakcji hydrolizy laktozy 

w temperaturze 10 ºC zmniejszyłoby ryzyko mezofilnego zakażenia produktu, 

a także koszty związane z poborem energii w procesie na skalę przemysłową. 

Żeby lepiej zrozumieć działanie i adaptację do zimnych warunków  

β-D-galaktozydazy z Paracoccus sp. 32d (ParβDG) przeprowadziliśmy jej 

badania strukturalne. Kryształy wyhodowaliśmy przy użyciu roztworu 

krystalizacyjnego zawierającego polietyleneglikol oraz octan amonu. Dane 

dyfrakcyjne zostały zebrane na linii PX13 synchrotronu DESY 

w Hamburgu, Niemcy. Procesowanie danych wykonane przy użyciu 

programu XDS doprowadziły do określenia struktury o rozdzielczości 2.4 Å.  

W efekcie otrzymaliśmy strukturę przestrzenną ParβDG, która budową 

w znaczący sposób różni się od mezofilnych homologów. Dopiero badania 

strukturalne były w stanie określić aminokwasy katalityczne zaangażowane 

w hydrolizę β-D-galaktozy i dodatkowo potwierdziły, że jednostką 

biologicznie czynną tego enzymu jest homodimer. 
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Crystal structure of cold adapted  

β-D-galactosidase from Paracoccus sp. 32d 

β-D-galactosidases (βDGs) are enzymes that catalyze a hydrolysis  

of β-D-galactose from non-reducing end of β-D-galactoside. Its usage 

in food industry to eliminate lactose from dairy products is especially 

promising. Removal of this particular disaccharide enhance the quality 

of dairy products by increasing their sweetness and eliminating “sandy” 

effect arising from lactose. 

The β-D-galactosidase, a mesophilic enzyme from Kluyveromyces lactis, 

is commercially available, yeti its application carries some drawbacks. Usage 

of cold-adapted enzyme would enable efficient lactose hydrolysis even 

at 10 ºC, which would lower the risk of mesophilic contamination of product 

and energy costs connected with lactose hydrolysis on industrial scale. 

To better understand adaptation to cold of β-D-galactosidase from 

Paracoccus sp. 32d (ParβDG) the structural studies were conducted. 

Crystals useful for diffraction experiment were grown under the conditions 

comprising of PEG and ammonium acetate. Diffraction data were collected 

on PETRA, PX13 line of DESY synchrotrone in Hamburg, Germany. Data 

processing was performed using XDS program yielding the structure 

at resolution of 2.4 Å.  

As an outcome ParβDG structure, which is significantly different from 

its mesophilic homologues, was obtained. Thanks to the crystal structure 

the catalytic residues were possible to identify. Additionally, the structural 

study confirmed that the biologically active unit of ParβDG is homodimer. 
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Charakterystyka stabilności i aktywności 

ludzkiej glukokinazy A 

Katarzyna Sitarz , kasia.sitarz93@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Biotechnologów "Mygen",  Wydział Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński  

Glukokinazy są to enzymy, które katalizują fosforylację glukozy do 

glukozo-6-fosforanu. Jest to wstęp do dalszego jej wykorzystania na drodze 

przemian takich jak glikoliza, szlak pentozofosforanowy czy synteza 

glikogenu. Tak, jak u wszystkich żyjących organizmów, również 

u człowieka glikoliza jest głównym szlakiem rozkładu glukozy sprzężonym 

z syntezą ATP. Niektóre z glukokinaz, nietypowo, wykorzystują ADP jako 

substratu do fosforylacji. Geny kodujące enzymy glikolityczne są wysoce 

konserwatywne ewolucyjnie, jednak tylko ich część wykazuje ekspresję na 

stałym poziomie. Analiza transkryptomów ludzkich komórek raka nerki 

oraz komórek raka płuc wykazała, że ADP-zależna glukokinaza wykazuje 

w nich podwyższony poziom ekspresji w stosunku do zdrowych komórek. 

Enzym ten odgrywa również rolę w aktywacji limfocytów T.  

Celem niniejszej pracy był pomiar stabilności oraz aktywności ludzkiej 

glukokinazy A w zależności od takich parametrów środowiska jak: bufor, 

jego pH oraz temperatura, w jakiej przebiega reakcja. Doświadczenia 

przeprowadzono za pomocą następujących metod: Thermal Shift Assay 

oraz pomiar aktywności enzymatycznej. Uzyskane wyniki są podstawą do 

podjęcia prób krystalizacji białka w celu ustalenia jego struktury 

przestrzennej. 
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Characteristics of the stability and activity 

of human glucokinase A 

Glucokinase are enzymes that catalyze the phosphorylation of glucose 

to glucose-6-phosphate. It is a prelude to further its use through any 

changes, such as glycolysis, pentose-phosphate pathway and synthesis 

of glycogen. As in all living organisms, including humans, glycolysis is the 

major degradation pathway of glucose conjugated to the synthesis of ATP. 

Some of glucokinase, unusually, use of ADP as a substrate for 

phosphorylation. The genes encoding for glycolytic enzymes are highly 

conserved evolutionarily, but only a part expresses stable. Transcriptome 

analysis of human renal cell carcinomas and lung cancer cells showed that 

ADP-dependent glucokinase has therein an increased level of expression 

relative to normal cells. This enzyme also plays a role in T-cell activation 

The purpose of this labour was to measure the stability and activity 

of human glucokinase A depending on environmental parameters such 

as a buffer, the pH and the temperature at which the reaction takes place. 

Experiments were performed using the following methods: Thermal Shift 

Assay and the measurement of enzymatic activity. The results will be the 

basis to attempt to crystallize the protein for determine its spatial structure. 

  



I Konferencja Naukowa Enzymos Enzymy w nauce i przemyśle 

Wystąpienia Ustne 

 

39 

 

Deacetylaza chityny z Mucor circinelloides 

IBT-3 jako jeden z elementów multi-

enzymatycznego kompleksu umożliwiającego 

modyfikację chityny i chitozanu 

Michał Benedykt Kaczmarek ,  michal.kaczmarek@dokt.p.lodz.pl; 

Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka;  

Mirosława Szczęsna-Antczak , miroslawa.szczesna-antczak@p.lodz.pl; 

Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka;  

Katarzyna Struszczyk-Świta , katarzyna.struszczyk@p.lodz.pl; Instytut 

Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, 

Politechnika Łódzka  

Chityna, jako jeden z najobficiej występujących w przyrodzie 

biopolimerów, posiada szereg unikatowych właściwości, jednakże brak 

rozpuszczalności w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych znacznie 

ogranicza jej zastosowanie. Pochodne chityny, a wśród nich chitozan 

i chitooligosacharydy, ze względu na rozpuszczalność w kwaśnych 

roztworach, a także biodegradowalność i biokompatybilność, wykazują 

znacznie większe spektrum zastosowań.  

W ramach realizowanych badań podejmowane są próby otrzymania multi-

enzymatycznego kompleksu, którego zastosowanie umożliwi jedno-etapową 

i selektywną modyfikację chityny oraz chitozanu. W ww. kompleks 

potencjalnie zaangażowane będą trzy białka katalityczne: deacetylaza chityny 

(ChD) EC 3.5.1.41, chitozanaza EC 3.2.1.132 oraz chitynaza EC 3.2.1.14.  

W ramach referatu przedstawione zostaną wyniki badań dotyczące 

identyfikacji i klonowania dwóch genów potencjalnie kodujących ChD. 

W oparciu o zdeponowaną sekwencję genomu Mucor circinelloides 

CBS 277.49 zaprojektowano specyficzne startery, które wykorzystano do 

amplifikacji genów kodujących ChD. cDNA wyizolowane z M. circinelloides 

IBT-83 zastosowano jako matrycę do reakcji PCR, a otrzymane produkty 

wklonowano do wektora pJET1.2. Uzyskana mieszanina ligująca posłużyła 

do transformacji komórek Escherichia coli TOP10. Z wyselekcjonowanych 

transformantów wyizolowano plazmidowe DNA, które następnie poddano 

sekwencjonowaniu z wykorzystaniem zmodyfikowanej dideoksynukleo-

tydowej metody Sangera. 
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Chitin deacetylase from Mucor circinelloides 

IBT-83 as a part of a multi-enzyme complex, 

enabling the modification of chitin and chitosan 

Chitin, as one of the most abundant naturally occurring biopolymer has 

a number of unique properties. However, the lack of solubility in water and 

organic solvents significantly limited its applications. Chitin derivatives, 

including chitosan and chitooligosaccharides, due to solubility in acidic 

solutions, as well as biodegradability and biocompatibility exhibit 

a substantially greater range of applications.  

In the framework of implemented research we attempt to construct a multi-

enzyme complex, enabling the one-step and selective modification of chitin 

and chitosan. Chitin deacetylase (ChD) EC 3.5.1.41, chitosanase 

EC 3.2.1.132 and chitinase EC 3.2.1.14 potentially will be involved in this 

complex.  

In the course of the lecture, the results concerning the identification and 

cloning of two genes, which putatively encode ChD will be presented. 

Based on the deposited sequence of the Mucor circinelloides CBS 277.49 

genome, specific primers were designed to amplify the genes potentially 

encoding ChD. A cDNA isolated from M. ciercinelloides IBT-83 strain was 

used as a template for the PCR reaction. The PCR products were cloned 

into the pJET1.2 cloning vector. The obtained ligation mixture was used to 

transform Escherichia coli TOP10 cells. Plasmid DNA was extracted from 

the selected transformants and sequenced using the modified Sanger 

dideoxynucleotides method. 
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Drobnoustroje zimnolubne jako źródło 

enzymów użytecznych w biotechnologii 

Katarzyna Szulczewska , katarzyna.szulczewska@dokt.p.lodz.pl; 

Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl;  

Aneta Białkowska , aneta.bialkowska@p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika 

Łódzka, www.p.lodz.pl;  

Zimnolubne drożdże stanowią wszechstronną grupę eukariotycznych 

mikroorganizmów, charakteryzującą się różnorodnymi preferencjami 

odżywczymi i zaskakującą zdolnością do przetrwania w środowiskach 

ekstremalnych różniących się znacznie parametrami fizycznymi i geo-

chemicznymi. Z powodu zdolności wzrostu i aktywnego metabolizmu 

w niskich temperaturach wykazują niezwykle interesujący potencjał 

biotechnologiczny. Unikatowe właściwości enzymów z organizmów 

psychrofilnych sprawiają, że stanowią one interesujący obiekt badań, 

których konsekwencją jest coraz szersze ich wykorzystanie w przemyśle. 

Ich stosowanie pozwala bowiem obniżyć koszty energetyczne procesu 

technologicznego, umożliwia wybiórczą inaktywację termolabilnego 

enzymu, a często także, dzięki prowadzeniu procesu w niskiej temperaturze, 

zapobiega zakażeniom mezofilną mikroflorą bakteryjną, co w rezultacie 

daje produkt końcowy lepszej jakości. 

Celem badań było określenie zdolności zimnotolerancyjnych drożdży, 

wyizolowanych z prób środowiskowych i zdeponowanych obecnie 

w Kolekcji Czystych Kultur IBT PŁ, do produkcji interesujących z biotech-

nologicznego punktu widzenia enzymów adaptowanych do działania 

w niskich temperaturach, takich jak amylazy, pektynazy (przetwórstwo 

soków), celulazy, ksylanazy (przemysł piekarniczy), chitynazy, chitozanazy, 

β-galaktozydazy, fitazy, lipazy, lakazy i proteinazy (serowarstwo, 

konserwacja żywności, produkcja detergentów i środków piorących). 
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Cold-adapted microoganisms as a source 

of enzymes useful for biotechnology 

Cold-adapted yeasts are a versatile group of eukaryotic microorganisms, 

characterized by a variety of nutritional preferences and surprising ability 

to survive in extreme environments that significantly differ in physical and 

geochemical parameters. Due to their ability of active growth and 

metabolism at low temperatures, psychrophilic yeasts reveal extremely 

interesting biotechnological potential. Unique properties of enzymatic 

system make that they are interesting object of study. The consequence 

is increasing usage of them in industry. Application of psychrophilic 

enzymes can reduce the energy costs of technological process and give the 

possibility of selective inactivation of thermolabile enzyme. Furthermore, 

low temperature of process prevent bacterial infection, resulting higher 

quality of final product. 

The aim of present study was to determine ability of psychrotolerant yeast 

to produce enzymes adapted to act at low temperatures, interesting for 

biotechnology, as amylases, pectinases (juice manufacturing), cellulases, 

xylanases (bakery industry), chitinases, chitosanases, β-galactosidases, 

phytases, lipases, laccases and proteinases (cheese making, food 

preservation, detergent production). 
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Enzymy jako doskonałe dodatki paszowe 

w żywieniu kurcząt rzeźnych 

Daria Łuczak , lucak_daria@o2.pl; Doktorantka, Katedra Żywienia 

Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet 

Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl  

Opiekun naukowy: dr hab. Alina Janocha  - prof. nzw .; 

alina.janocha@uph.edu.pl, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki 

Paszowej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl 

Stosowanie dodatków do pasz nie jest obowiązkowe w żywieniu drobiu. 

Jednakże dzięki ich użyciu wzrastają parametry związane z odchowem 

kurcząt, jaki i jakością uzyskanego mięsa. Enzymy paszowe są dodatkiem 

wspierającym cykle trawienne zachodzące w organizmie zwierzęcia. 

Głównie wspierają trawienie trudno strawnych składników pokarmowych 

w paszy, podnoszą odporność zwierząt na choroby oraz ograniczają 

czynność substancji antyżywieniowych. Ich skuteczność jest jednak 

uwarunkowana wieloma czynnikami, np.: pH środowiska, temperaturą, 

aktywnością, formą podania. Trzeba dostarczać je młodym kurczętom 

rzeźnym, gdyż nie mają jeszcze dobrze rozbudowanej flory bakteryjnej. 

Najczęściej w żywieniu drobiu dodaje się substancje pochodzące z grupy 

hydrolaz, m.in.: ksylanazy, ß-glukanazy oraz fitazy. Fitaza to białkowy 

enzym, którego najwięcej występuje w pszenicy i życie. Dodanie jej do 

paszy skutkuje większym wykorzystaniem fosforu fitynowego, tłuszczu, 

białka i związków mineralnych. Przyczynia się do mniejszego pobierania 

paszy, zwiększenia mięsności oraz zwiększonymi dziennymi przyrostami. 

Używanie enzymów paszowych zatem nie tylko poprawia zdrowotność 

zwierząt oraz podnosi wskaźniki produkcyjne kurcząt brojlerów, ale także 

gwarantuje podwyższony zysk dla hodowcy drobiu, ponieważ daje 

możliwość użycia tańszych surowców paszowych zamiast drogich. 
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Enzymes as perfect fodder additives 

in chickens for slaughter nutrition 

The use of feed additives isn’t mandatory in poultry nutrition. However, 

with their help increase parameters related to the breeding chickens and the 

quality of the resulting meat. Feed enzymes are in addition supporting the 

digestive cycles occurring in the animal body. Mainly to support digestion 

difficult digestible nutrients in fodder and increase the resistance 

to diseases of animals and limit the effect anti-nutritive substances. 

However, their effectiveness, it’is conditioned by many factors, 

for example: pH of the environment, temperature, activity, application 

form. We have to deliver them to young chickens for slaughter, because 

they don’t have well-developed bacterial flora yet. Most often in poultry 

nutrition is added to substances derived from the group hydrolase: 

xylanase, beta-glucanase and phytase. Phytase is an enzyme protein which 

is present in most wheat and rye. The addition of her to fodder results 

in increased use of phytic phosphorus, fat, protein and minerals. 

Contributes to lower fodder intake, to increase meatiness and to increased 

daily increments. Use of feed enzymes thus not only improves the health 

of the animals and increases the ratios of broiler chicken production, but 

also guarantees the heightened profit for the poultry farmers, because 

it gives the ability to use cheaper raw materials instead of expensive feeds. 
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Enzymy w mleczarstwie 

Piotr Żelazowski , zelazowskipio@gmail.com, Katedra Przetwórstwa 

Produktów Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, www.ur.krakow.pl  

Enzymy znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. 

Celem tej pracy było pokazanie jak dużą rolę odgrywają enzymy, takie jak: 

chymozyna, pepsyna, lizozym, laktoperoksydaza, β-galaktozydaza 

w przemyśle mleczarskim. W głównej mierze stosuje sie je w przypadku 

produkcji serów (chymozyna, pepsyna). Ich zadaniem jest koagulacja 

mleka i wytworzenie odpowiedniego skrzepu. Oprócz zwierzęcych źródeł 

tych związków, istnieją również enzymy pochodzenia mikrobiologicznego, 

które charakteryzują się podobnymi właściwościami. Lizozym to związek 

silnie aktywny w stosunku do bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. 

Enzym ten działa na mikroorganizmy z rodzaju Staphylococcus 

i Streptococcus. Dzięki swoim właściwościom w stosunku do Clostridium 

thyrobutyricum znalazł zastosowanie w produkcji serów długodojrzewających, 

gdzie ogranicza późne wzdęcia serów. Laktoperoksydaza dzięki swoim 

bakteriobójczym właściwościom pozwala na zabezpieczanie mleka przed 

rozwojem szkodliwej mikroflory. Dodatkowo istnieją prace dotyczące 

produkcji tego enzymu z mleka lub serwatki. Jego opracowanie 

pozwoliłoby na zastosowanie nowych metod zabezpieczania mleka (nie 

tylko obróbką termiczną). Laktaza (β-galaktozydaza) jako enzym, znaleźć 

może zastosowanie w produkcji żywności o obniżonej ilości laktozy. 

Nietolerancja laktozy jest coraz bardziej nasilającym sie problemem 

w społeczeństwie, stąd też ważne jest opracowanie nowych metod 

produkcji, z wykorzystaniem enzymów mających na celu poprawę wygody 

życia ludzi obarczonych tego typu dolegliwościami. 
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Enzymes in dairy product manufacture 

Enzymes are widely used in the whole foodstuff industry. The aim of this 

study was to analyze the influence of selected enzymes (chymosin, pepsin, 

lysozyme, lactoperoxidase, β-galactosidase) in dairy product manufacture. 

They are mainly used in cheese production (chymosin, pepsin) where they 

coagulate milk and create the clot. Except for the animals’ sources of this 

enzyme, they might be also generate in a microbiological way, with 

retaining all the typical properties. Lysozyme is used against the Gram-

positive i Gram-negative bacteries. It is also used to deactivation 

Staphylococcus and Streptococcus microorganism. It’s active actions 

against Clostridium thyrobutyricum bacteries let to use it in long ripening 

cheese production. Lactoperoxidase protects milk from growing an damaging 

microflora because of its bactericidal properties. Moreover there are studies 

which show that there are possibilities to product this enzyme from milk 

or even from whey. It would help to evolve new, non-thermal, milk 

protecting methods. Lactase (β-galactosidase) might be used in production 

food with low lactose content. Lactose intolerance is a growing problem 

in nowadays society, that’s why studies about this subject are so important. 
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Lizozym – enzym wielu możliwości 

Olga Andrzejczak , oandrzejczak@gmail.com: Instytut Technologii 

Ferentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka  

Blisko sto lat temu szkocki bakteriolog, Aleksander Fleming 

zaobserwował zjawisko, które rok doprowadziło go do odkrycia nowego, 

bakteriolitycznego czynnika. Rok później czynnik ten nazwano lizozymem. 

Mniej znanym obecnie określeniem tego białka jest także „muramidaza”. 

Dziś wiemy, iż enzym ten występuje zarówno w świecie zwierząt, roślin, 

bakterii jak i wirusów. Jego działanie sprowadza się do hydrolizy wiązań  

β-1,4-glikozydowe obecnych pomiędzy kwasem N-acetylomuraminowym 

(MurNAc) a N-acetyloglukozaminą (GlcNAc) peptydoglikanu zarówno 

bakterii Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych. Znalazł zastosowanie 

m.in. w medycynie, w leczeniu zakażeń o etiologii zarówno wirusowej, 

grzybiczej jak i bakteryjnej. W połączeniu z antybiotykami β-laktamowymi 

odznacza się silne bakteriobójczym działaniem, co pozwala skutecznie 

hamować bakteriemię, prowadząc do uniknięcia seps. Wykazano również 

jego hamujące działąnie wobec wirusa HIV. Chodź zaliczany jest do 

jednych z najlepiej poznanych enzymów, wiele kwestii nadal pozostaje 

niejasnych. Kolejne badania pozwalają przybliżyć kolejne niejasności. 

Wykorzystuje się w nich takie techniki jak, m.in., dyfraktometrię 

rentgenowską. 
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Lysozyme, the enzyme of many possibilities. 

Nearly a hundred years ago the Scottish bacteriologist Alexander Fleming 

observed a phenomenon. This phenomenon led him to discover new 

bakteriolitycznego factor. One year later, this factor called lysozyme. 

Under currently known term of this protein is also "muramidase". Today, 

we know that the enzyme occurs in the world of animals, plants, bacteria 

and viruses. Its effect is reduced to hydrolyse β-1,4-glycosidic bonds 

existing between the N-acetylmuramic acid (MurNAc), and N-acetyl-

glucosamine (GlcNAc) peptidoglycan both Gram-positive and Gram-

negative bacteria. It found use for example in medicine, to treat infections 

of viral etiology, fungal, and bacterial. In combination with β-lactam 

antibiotics has a strong bactericidal action which can effectively inhibit 

bacteremia, leading to avoid sepsis. It was also demonstrated the inhibitory 

activity against the HIV virus. It is still counts as one of the best known 

enzymes, but many questions still remain unclear. Another study permit 

to bring more confusion. It is used in these techniques such as X-ray 

diffraction. 
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Modyfikacje genetyczne mikroorganizmów 

warunkujące poprawę wydajności  

produkcji biopaliw 

Magdalena Biesiadecka , biesiadeckamagdalena@gmail.com, Zakład 

Genetyki, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii 

Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski, Werynia 

502, 36-100 Kolbuszowa 

Barbara Drygaś ,  barbara.drygas.ur@gmail.com, Zakład Technologii 

Bioenergetycznych, Wydział Biologiczno -Rolniczy, Uniwersytet 

Rzeszowski ul. Zelwerowicza4, 35-601 Rzeszów  

Konwersja biomasy jest jednym z kierunków rozwoju badań nad 

odnawialnymi źródłami energii. W procesie tym zastosowanie znajdują 

różne mikroorganizmy, mające udział w konwersji biomasy w biopaliwa 

(drożdże, bakterie) lub stanowiące biomasę (mikroglony).Celem pracy jest 

przegląd dostępnej wiedzy na temat modyfikacji genetycznych mikro-

organizmów wykorzystywanych w przemyśle paliwowym umożliwiając 

ich opłacalne zastosowanie. Wśród mikroorganizmów wykorzystywanych 

w produkcji biopaliw są niektóre gatunki mikroglonów (źródło triacylo-

gliceroli TG, biodeasel), których modyfikacje pozwoliły na uzyskanie 

szczepów produkujących węglowodory zamiast lipidów. Bakterie E. Coli 

wykorzystywane są w produkcji tzw. Mikrodeasela (FAEEs) oraz 

biodeasela (FAMEs) dzięki insercji genów dekarboksylazy, dehydrogenazy 

alkoholowej (Zymmomonas mobilis) oraz acetylotransferazy (Acinetobacter 

baylyi) dzięki czemu uzyskana wydajność produkcji FAEEs przez zmody-

fikowany szczep E. coli stanowi 28g/l/h w fazie ciekłej. Mikroorganizmami 

wykorzystywanymi do produkcji bioetanolu z odpadowej biomasy 

roślinnej są drożdże Saccharomyces cerevisiae, dzięki insercji genów 

izomerazy ksylozy (Prevotella ruminicola) możliwa stała się fermentacja 

ksylozy. Badania nad metabolizmem mikroorganizmów oraz wykorzystanie 

inżynierii genetycznej jest szansą na opłacalne uzyskiwanie energii 

odnawialnej, która w całości zaspokoi zapotrzebowanie społeczeństwa na 

energię oraz zastąpi paliwa kopalniane. 
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Improvement of biofuels production as an 

effect of microorganisms genetic modifications 

Biomass conversion is a part of renewable energy development. Range of 

microorganisms are used in biomass conversion to produce biofuels as a 

yeast and bacteria or as source of biomass as microalgae. The aim of 

project is review of knowledge about genetic modified organisms used in 

fuel industry. Microalgae are source of triacylglycerols TG, used as a 

biodeasel, modifications of some species affect on increased production of 

hydrocarbons instead of lipids production in cells. Eschericha coli bacteria 

are used in Microdeasel (FAEEs-fatty acids etyl esters) and biodeasel 

(FAMEs-fatty acids methyl esters) production. Insertion of genes 

decarboxylase and alcohol dehydrogenase taken from Zymmomonas mobili 

and acetyltransferase gene from Acinetobacter baylyi, into E.coli genome 

increased FAEEs production (28g/l/h efficiency in liquid phase). 

Production of bioethanol from biomass plant wastes is possible because of 

Saccharomyces cerevisiae transformation of gene xylose isomerase isolated 

from Prevotella ruminicola. Microorganisms metabolism research and use 

of genetic engineering is a chance for society to efficiently produce 

renewable energy and replace fossil fuels. 
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Podjednostka proteolityczna ClpP i izomeraza 

triozofosforanowa w biosyntezie bakteryjnej 

celulozy – biomateriale nowej generacji 

Marzena Jędrzejczak -Krzepkowska,  marzena.jedrzejczak-

krzepkowska@p.lodz.pl; Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika 

Łódzka,  

Anna Cielecka,  anna.cielecka@dokt.p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej, Politechnika Łódzka,  

Stanisław Bielecki ,  stanislaw.bielecki@p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej, Politechnika Łódzka  

Celuloza bakteryjna (BNC) syntezowana przez szczepy z rodzaju 

Gluconacetobacter to naturalny biopolimer charakteryzujący się wyjątkowymi 

właściwościami (takimi jak biokompatybilność, wysoką czystość 

chemiczna, wysoka wytrzymałość mechaniczna) oraz możliwościami jej 

modyfikacji czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Z tego 

względu BNC jest stosowana lub ma potencjał użycia w przemyśle, od 

elektroniki (np. e-papier, bateria, kondensator) po przemysł włókienniczy, 

spożywczy i medycynę (np. opatrunki, implanty). Wytwarzanie BNC na 

skalę przemysłową jest nadal utrudnione, czasochłonne i kosztowne. Wciąż 

za mało wiemy o molekularnych mechanizmach biosyntezy celulozy i jej 

regulacji. W procesie wytwarzania BNC najważniejszymi enzymami są 

syntaza celulozy, endo-β-1,4-glukanaza, β-glukozydaza. Białka te biorą 

udział odpowiednio w polimeryzacji celulozy z UDP-glukozy, wydzielaniu 

na zewnątrz komórki, krystalizacji włókien i przestrzennej organizacji 

polisacharydu.  

W IBT PŁ podjęto badania nad weryfikacją roli proteinazy ClpP 

i izomerazy triozofosforanowej w biosyntezie BNC. W tym celu uzyskano 

na drodze inżynierii genetycznej mutanty Ga. xylinus charakteryzujące się 

nadekspresją lub delecją genów kodujących w/w enzymy. Z wstępnych 

badań wynika, że białka te mają potencjał by w sposób ukierunkowany 

wpływać na strukturę i biosyntezę BNC. 
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Proteolytic subunit ClpP and triosephosphate 

isomerase in biosynthesis of bacterial cellulose 

– a new generation biomaterial 

Bacterial cellulose (BNC) synthesized by strains of Gluconacetobacter 

genus bacteria is a natural biopolymer characterized by unique properties 

(such as biocompatibility, high chemical purity and high mechanical 

strength) and capacity of being modified by biological, chemical and 

physical methods. Therefore, BNC already is or has a potential to be 

applied in industry, from electronics (e.g. e-paper, battery, capacitor) 

to textile, food and medical devices (e.g. dressing, implants). The industrial 

scale production of BNC has been still difficult, time-consuming and 

expensive. We still know too little about the molecular mechanisms 

of cellulose biosynthesis and its regulation. The enzymes strongly affecting 

BNC biosynthesis include cellulose synthase, endo-β-1,4-glucanase,  

β-glucosidase. These proteins participate respectively in cellulose poly-

merization from UDP-glucose, secretion outside the cell, crystallization 

of fibres and spatial organization of polysaccharide. 

The effect of two other enzymes, such as proteinase ClpP and trio-

sephosphate isomerase, on BNC biosynthesis has been studied in IBT, 

at Łódź University of Technology. Ga. xylinus mutants characterized 

by overexpression or disruption of genes encoding proteinase ClpP and 

triosephosphate isomerase were obtained using genetic engineering 

methods. The results of preliminary investigations suggest that these 

proteins affect the structure of BNC and biosynthesis yield. 
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Preparaty enzymatyczne w przemyśle mięsnym 

Magdalena Gajownik ,  madzia00444@interia.pl , Studenckie Koło 

Naukowe Hodowców Zwierząt: Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet 

Przyroniczo- Humanistyczny w Siedlcach.  

Preparaty enzymatyczne stanowią nieodłączną część nowoczesnego 

przetwórstwa żywności. Enzymy są katalizatorami (biokatalizatorami) 

przemian chemicznych, wytwarzanymi przez żywe organizmy. Jedynie 

w ich obecności może zachodzić wiele reakcji metabolicznych we 

względnie łagodnych warunkach, tzn. w temperaturze poniżej 100 ºC, przy 

ciśnieniu atmosferycznym i obojętnym pH. Praktyczne wykorzystywanie 

działania enzymów nastąpiło na długo przed tym, zanim potrafiono 

uzasadnić to naukowo. 

Wykorzystanie i możliwość preparatów enzymatycznych związana jest 

z ich szerokim zastosowaniem praktycznie w każdej gałęzi przemysłu 

spożywczego. Ułatwiają one otrzymanie pożądanych zmian surowca, 

poprawę jakości produktu gotowego oraz zmniejszenie kosztów produkcji. 

Na skalę przemysłową otrzymuje się enzymy, wykorzystując do tego celu 

mikroorganizmy. 

Enzym Transglutaminaza ma zastosowanie w restrukturyzacji mięsa, 

w tym drobiowego, w celu poprawy tekstury, jędrności oraz utrzymania 

wody przez wyrób gotowy. Restrukturyzacja to proces łączenia kawałków 

mięsa w celu zyskania produktu imitującego porcje mięsa kulinarnego, 

kawałki mięsa poddaje się masowaniu z dodatkiem enzymu. Dodatek 

transglutaminazy w produkcji wyrobów teksturowanych pozwala 

zrezygnować z długotrwałego energochłonnego mieszania lub masowania, 

zmniejszenia dawkowania lub wyeliminowania związków chemicznych 

niezbędnych dla tych procesów, np. wielofosforanów albo ograniczenie 

ilości soli kuchennej. 
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Enzyme preparations in the meat industry 

Enzyme preparations an integral part of the modern food industry. Enzymes 

are catalysts (biocatalysts) chemical transformation, produced by living 

organisms. Only their presence can occur many metabolic reactions under 

relatively mild conditions, ie. At a temperature below 100°C at atmospheric 

pressure and neutral pH. Practical use of enzyme action took place only 

after a scientific justification. The use and the possibility of enzyme 

preparations is related to their broad application in virtually every branch 

of the food industry. They have facilitated to obtain the desired changes 

of raw materials, improve product quality and reduce production costs. 

On an industrial scale is replaced enzymes, using the microorganisms. 

The enzyme Transglutaminase is used in the restructuring of meat, 

including of poultry, to improve the texture, skin firmness and maintenance 

of water by the finished product. Restructuring is the process of combining 

the pieces of meat in order to obtain a product imitating a culinary portions 

of meat, pieces of meat is massaged subjected to enzyme addition. 

The addition of transglutaminase in the production textured allows to refuse 

with long-term energy-consuming mixing or massaging, reduce the dose 

or eliminate the chemicals needed for these processes, for example: 

polyphosphates or little salt. 
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Proteaza aspartylowa – unikatowy enzym 

psychrofilnych drożdży Sporobolomyces roseus 

Joanna Krysiak , joanna.krysiak@dokt.p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika 

Łódzka, www.p.lodz.pl;  

Aneta Białkowska , aneta.bialkowska@p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika 

Łódzka, www.p.lodz.pl;  

Większość biosfery ziemskiej zdominowana jest przez środowiska, 

w których średnia roczna temperatura nie przekracza 5°C. Obszary te 

zasiedlane są przez mikroorganizmy psychrofilne i psychrotolerancyjne. 

Jedną z najpowszechniejszych i najbardziej skomercjalizowanych grup 

enzymów psychrofilnych są proteazy. Znalazły one szerokie zastosowanie 

w rozmaitych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł detergentów, 

przemysł spożywczy i mleczarski, przetwórstwo skór. Obecnie coraz 

większym zainteresowaniem cieszy się wykorzystywanie proteaz w syntezie 

peptydów w środowiskach rozpuszczalników organicznych.  

W trakcie badań pozyskano z kopalni srebra i ołowiu Luiza w Zabrzu 

szczep psychrofilnych drożdży, który w testach skrinigowych wykazywał 

aktywność proteolityczną w rozkładzie kazeiny- indykatora biosyntezy 

proteaz. Wyselekcjonowany izolat został zidentyfikowany genetycznie, 

w oparciu o analizę sekwencji regionu D1/D2 w obrębie genu 26S rDNA, 

jako Sporobolomyces roseus. Testy inhibitorowe zaklasyfikowały zewnątrz-

komórkowy enzym proteolityczny do grupy proteaz aspartylowych 

o stosunkowo wysokiej aktywności równej 600 U/l. Jest to zatem druga, 

jak do tej pory, opisana drożdżowa esktremofilna proteaza aspartylowa. 

Dodatkowo dla wysokooczyszczonego preparatu białkowego ,otrzymanego 

przy wykorzystaniu różnych technik chromatograficznych, zbadano 

podstawowe właściwości kinetyczne, określono specyficzność substratową 

a także zidentyfikowano N-końcowy fragment łańcucha polipeptydowego 

(25 aminokwasów). 
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Aspartic protease – unique enzyme from 

psychrophilic yeast Sporobolomyces roseus 

Most of the Earth's biosphere is dominated by the environment in which the 

average annual temperature does not exceed 5 °C. These areas are inhabited 

by psychrophilic and psychrotolerant microorganisms. One of the most 

common and most commercialized group of psychrophilic enzymes are 

proteases. They have been widely used in various industries such 

as detergent industry, food and dairy industry and leather processing. 

Nowadays there is a growing interest is the usage of proteases in peptide 

synthesis in organic solvents environments. 

During the study psychrofilic yeast strain was isolated from the silver and 

lead mine Luiza in Zabrze. Plate screening test showed proteolytic activity 

of isolated strain in the hydrolysis of casein - inducer of proteases 

biosynthesis. Selected strain was genetically classified based on D1/D2 

domains of the 26S rRNA gene as a Sporobolomyces roseus. Inhibitory 

tests allow to classify extracellular proteolytic enzyme to the group 

of aspartic proteases, having a relatively high activity of 600 U/l. Therefore 

it is a second so far described extremophilic aspartic protease produced 

by yeast. In addition, for the highly purified enzyme preparation obtained 

using different chromatographic techniques, we examined the basic kinetic 

properties, defined substrate specificity and identifies the N-terminal 

sequence of the polypeptide chain (25 amino acids). 
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Zwiększona aktywność dehydrogenazy 

alkoholowej jako odpowiedź komórek drożdży 

na stres oksydacyjny 

Magdalena Kwolek-Mirek , mkwolek@ur.edu.pl; Katedra Biochemii 

i Biologii Komórki, Wydział Biologiczno -Rolniczy, Uniwersytet 

Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Aleksandra Dubicka-Lisowska , ola@lisnet.info; Zakład Biochemii, 

Instytut Biologii Roślin i Biotechno logii, Wydział Biotechnologii 

i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, www.ur.krakow.pl 

Paweł Kaszycki , p.kaszycki@ogr.ur.krakow.pl; Zakład Biochemii, 

Instytut Biologii Roślin i Biotechno logii, Wydział Biotechnologii 

i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, www.ur.krakow.pl  

Dehydrogenazy alkoholowe (EC 1.1.1.) są oksydoreduktazami, które 

katalizują odwracalną reakcję utleniania alkoholi do aldehydów lub 

ketonów, powiązaną z redukcją NAD+ lub NADP+. W komórkach drożdży 

Saccharomyces cerevisiae znajduje się pięć genów kodujących tzw. 

drożdżowe dehydrogenazy alkoholowe (Y-ADH), uczestniczące w meta-

bolizmie etanolu (ADH1-ADH5). Cztery z tych enzymów, Adh1p, Adh3p, 

Adh4p i Adh5p, redukują aldehyd octowy do etanolu podczas fermentacji 

glukozy, natomiast Adh2p katalizuje głównie reakcję odwrotną, utleniając 

etanol do aldehydu octowego. 

Celem badań było porównanie aktywności dehydrogenazy alkoholowej 

w szczepie dzikim oraz mutancie pozbawionym kluczowego enzymu 

obrony antyoksydacyjnej – dysmutazy ponadtlenkowej 1. Mutant Δsod1 

charakteryzuje się zwiększoną wrażliwością na stres oksydacyjny. 

Aktywność dehydrogenazy alkoholowej oznaczano spektrofotometrycznie 

poprzez pomiar szybkości redukcji NAD+ przy długości fali 340 nm oraz 

zymograficznie, na podstawie reakcji barwnej NBT w żelu. Jako substrat 

reakcji wykorzystano, wariantowo, etanol lub alkohol allilowy. Wyniki 

przeprowadzonych badań wskazują na zwiększoną aktywność dehydro-

genazy alkoholowej w mutancie Δsod1 w porównaniu ze szczepem dzikim. 

Uzyskany wynik może być spowodowany indukcją odpowiedzi komórki na 

stres oksydacyjny, której istotnymi elementami są zmiany aktywności 

wybranych enzymów. 
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Increased activity of alcohol dehydrogenase 

as a response of yeast cells to oxidative stress 

Alcohol dehydrogenases (EC 1.1.1.) are oxidoreductases which catalyze the 

reversible reaction of oxidation of alcohols to aldehydes or ketones, 

associated with the reduction of NAD+ or NADP+. In the yeast 

Saccharomyces cerevisiae there are five genes that encode the yeast alcohol 

dehydrogenases (Y-ADH) involved in ethanol metabolism (ADH1-ADH5). 

Four of these enzymes, Adh1p, Adh3p, Adh4p and Adh5p, reduce 

acetaldehyde to ethanol during glucose fermentation, while Adh2p 

catalyzes the reverse reaction of oxidizing ethanol to acetaldehyde. 

The aim of this study was to compare the activity of alcohol dehydrogenase 

in a wild-type strain and a mutant lacking a key enzyme of antioxidant 

defense – superoxide dismutase 1. The mutant Δsod1 has an increased 

sensitivity to oxidative stress. Alcohol dehydrogenase activity was 

determined spectrophotometrically by measuring the rate of reduction 

of NAD+ at 340 nm and by zymography on the basis of a NBT-based color 

reaction in the gel. Either ethanol or allyl alcohol was used as a substrate 

for the reaction. The results of the study indicate an increased activity 

of alcohol dehydrogenase in the mutant Δsod1 compared to the wild-type 

strain. This may be due to the induction of cellular response to oxidative stress, 

of which the changes in activity of selected enzymes are important factors. 
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Aktywność enzymów antyoksydacyjnych 

w igłach Pinus sylvestris jako marker 

odpowiedzi na infekcję Lophodermium 

seditiosum 

Adrian Witczak , adrian_witczak@sggw.pl, Katedra Ochrony Lasu 
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Monika Skwarek , mskwarek@biol.uni.lodz.pl, Katedra Fizjologii 
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Rośliny w odpowiedzi na warunki stresowe w tym na kontakt 

z patogenem wykształciły mechanizmy obronne, które mają na celu 

zahamowanie infekcji. Pierwszą reakcją obronną jest wzrost stężenia 

reaktywnych form tlenu (RTF) w komórce roślinnej, co może prowadzić do 

wzrostu aktywności enzymów antyoksydacyjnych. 

Celem badań było określenie zmian aktywności dysmutazy 

ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT), peroksydazy oznaczanej wobec 

gwajakolu (GPOD) i peroksydazy oznaczanej wobec syringaldazyny 

(SPOD) w igłach sosny pospolitej (Pinus sylvestris) porażonych patogenem 

grzybowym powodującym wiosenną osutkę sosny. 

Materiał pobrano z upraw leśnych w Nadleśnictwie Spała na różnych 

typach siedliskowych lasu: bór świeży (Bśw), las mieszany świeży 

(LMśw), bór wilgotny (Bw). Zainfekowane igły pobrano po 14 dniach od 

wystąpienia na uprawie pierwszych objawów infekcji patogenem 

grzybowym. Do analizy wykorzystano igły, których powierzchnia 

porażenia przekraczała 25%. 

Wykazano, iż aktywność SOD, zwiększała się w igłach porażonych 

patogenem. Nie stwierdzono zmian aktywności CAT. Wykazano znaczące 

zwiększenie aktywności GPOD i SPOD w zainfekowanych igłach sosny.  

Wzrost aktywności badanych enzymów może świadczyć o uruchomieniu 

procesów obronnych w komórkach porażonych patogenem grzybowym. 
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The antioxidant enzymes activity in needles 

of Pinus sylvestris as response marker 

to infection of Lophodermium seditiosum 

Plants in response to stress conditions, including contact with a pathogen, 

have developed defense mechanisms that are intended to inhibit infection. 

The first defense reaction is to increase the level of reactive oxygen species 

(ROS) in a plant cell, which can lead to increased activity of antioxidant 

enzymes. 

The aim of the study was to determine the changes in activity of superoxide 

dismutase (SOD), catalase (CAT), guaiacol peroxidase (GPOD) and 

syringaldazine peroxidase (SPOD) in Scots pine (Pinus sylvestris) needles 

infected with a fungal pathogen that causes Lophodermium needle cast. 

The plant material was collected from forest plantations in Spała Forest 

District from different types of forest habitats: fresh coniferous forest, fresh 

mixed forest, moist coniferous forest. Infected needles were collected 

14 days after the occurrence of the first symptoms of fungal pathogen 

infection. The needles used in the analysis had visible symptoms of the 

infection that encompassed 25% of needle area. 

The results demonstrated that the activity of SOD increased in the infected 

needles in the early phases of infection. There were no changes in CAT 

activity. We also observed a significant increase in GPOD and SPOD 

activity in the infected pine needles.  

The increase in enzyme activities may indicate initiation of defensive 

processes in the infected cells. 
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Analiza aktywności enzymatycznej  

Fusarium sulphureum 
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Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski 
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Badanie zdolności do wytwarzania enzymów przez mikroorganizmy 

oraz ich cech biochemicznych dostarcza wielu cennych informacji, które 

mogą znaleźć zastosowanie w identyfikacji gatunków, pomóc zrozumieć 

ich ekologię oraz wskazać potencjalne kierunki wykorzystania w przemyśle.  

Celem badań była analiza aktywności enzymatycznej grzyba Fusarium 

sulphureum. 

Zdolność do wytwarzania enzymów przez badany szczep była analizowana 

poprzez zdolność do wzrostu i wywołania charakterystycznych zmian na 

podłożach w kierunku wytwarzania: esteraz, amylaz, pektynaz, ureazy, 

żelatynaz, proteinaz, lipaz, lakkaz, celulaz i β-glukozydazy. Określono 

również zdolność do wytwarzania katalazy oraz wzrostu w obecności 

jonów NO
2-

 w stężeniu 5 mM i 43 mM. Ponadto określono zdolność 

do wytwarzania 19 enzymów za pomocą testu API ZYM zgodnie 

z protokołem producenta.  

Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że badany szczep był zdolny 

do wytwarzania esteraz, amylaz, pektynaz, ureazy, proteinaz, lipaz, celulaz, 

β-glukozydazy oraz był zdolny do wzrostu w obecności jonów NO
2-

 

w stężeniu 5 mM i 43 mM. Nie wytwarzał żelatynazy, katalazy i lakkaz. 

Spośród 19 enzymów na pasku API stwierdzono aktywność α-chymo-

trypsyny, α-galaktozydazy, β-glukuronidazy, fosfatazy alkalicznej, α-fuko-

zydazy, β-glukozydazy, arylamidazy waliny, β-galaktozydazy, kwaśnej 

fosfatazy, AS-BI-fosfohydrolazy naftolu oraz arylamidazy leucyny. 

Analiza aktywności enzymatycznej F. sulphureum pozwala na lepsze 

zrozumienie ekologii tego gatunku, może stanowić narzędzie taksonomiczne 

oraz wskazuje na możliwość potencjalnego zastosowania w przemyśle. 
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Analysis of Fusarium sulphureum  

enzymatic activity 

The analysis of the microorganisms’ ability to produce enzymes and their 

biochemical properties provides valuable information that can be used 

to identify species, help to understand their ecology and find potential 

directions for use in the industry. 

The aim of the study was to analyze the enzymatic activity of the fungus 

Fusarium sulphureum. 

The strain's potential of enzyme production was analyzed by its ability 

to grow and induce characteristic changes on media for varius enzymes 

activity such as: esterases, amylases, pectinases, urease, gelatinases, 

proteases, lipases, laccases, cellulases and β-glucosidase. The ability 

to produce catalase and growth in the presence of NO
2-

 at concentration 

5 mM and 43 mM was also analyzed. Furthermore API ZYM test was 

conducted in accordance to the manufacturer instructions. 

The results of this study showed that the strain was able to produce 

esterases, amylases, pectinases, urease, proteases, lipases, cellulases,  

β-glucosidase and was able to grow in the presence of NO
2-

 ion 

at concentration 5 mM and 43 mM. In addition to that, the activity  

of α-galactosidase, β-glucuronidase, β-glucosidase, valine arylamidase, 

acid phosphatase and napthol AS-BI-phosphohydrolase was detected 

on API ZYM strip. 

The analysis of enzymatic activity of F. sulphureum allows for a better 

understanding of the ecology of this species, it can be used as a tool for 

taxonomic purpouses and indicate a potential for industrial applications. 

  



I Konferencja Naukowa Enzymos Enzymy w nauce i przemyśle 

Postery Naukowe 

 

65 

 

Analiza in silico oksydaz wielomiedziowych 

z Fusarium oxysporum 
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Stanisław Bielecki , Instytut Biochemii Technicznej,  Wydział 

Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, 

http://binoz.p.lodz.pl/pl/instytut -biochemii-technicznej  

Fusarium oxysporum jest patogenem roślinnym atakującym wiele roślin 

uprawnych takich jak pomidory czy kukurydza. Wiele naukowców skupia 

się na poznaniu mechanizmu wirulencji tego workowca. Jednym 

z czynników wpływających na patogenność może być aktywność 

pozakomórkowych lakaz. Lakazy są jednymi z najbardziej pożądanych 

enzymów – katalizują szeroki wachlarz reakcji, przez co mogą zostać 

wykorzystane w wielu różnych dziedzinach przemysłu (przemysł 

papierniczy, tekstylny, spożywczy, diagnostyka, oczyszczanie wód, synteza 

związków chemicznych itd.), a ich przyjazny dla środowiska charakter 

sprawia, że zainteresowanie nimi nieustannie rośnie.  

Do tej pory nie scharakteryzowano żadnej z lakaz produkowanej przez 

F.oxysporum. Nasze badania miały na celu poznanie wszystkich 

potencjalnych genów oksydaz wielomiedziowych oraz wybranie tych, które 

mogą kodować lakazy sensu stricto. Dwanaście proteomów F.oxysporum 

dostępnych online (http://www.broadinstitute.org/), zostało poddane 

analizie redundancji. Z białek posiadających w swych sekwencjach domeny 

oksydaz wielomiedziowych, wybrano te, z charakterystycznymi dla lakaz 

cechami. Chrakterystyka in silico wybranych białek została 

przeprowadzona przy pomocy takich narzędzi jak ClustalOmega, Mega6,  

I-Tasser etc.  

Wyniki naszej analizy pozwolą na izolacje wybranych genów, ich 

homologiczną lub heterologiczną ekspresję oraz charakterystykę białek 

i zbadanie ich potencjału biotechnologicznego. 
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An in silico analysis of multicopper oxidases 

from Fusarium oxysporum 

F. oxysporum is a known plant wilt pathogen that attacks various crops 

such as corn or tomato. Most of the research under this organisms 

is focused on the reason of virulence and prevention of plants’ devastation. 

Extracellular laccase is one of the factors pointed out to be responsible for 

the pathogenicity. Nowadays laccases are one of the most desired 

biocatalysts – they catalyze wide range of chemical reactions, thus can 

be applied in various industrial areas (pulp and paper, textile, food 

industries, diagnostics, waste water treatment, chemical compounds 

synthesis); their environmental friendly nature continuously focuses 

attention on the enzyme.  

Hitherto none of F.oxysporum laccases has been characterized. Our studies 

aimed to identify all putative multicopper oxidase genes and choose those 

that may encode for laccases sensu stricto. Twelve F.oxsyporum proteomes 

available online (http://www.broadinstitute.org/) have been subjected 

to a redundancy analysis. From all proteins that possess multicopper 

oxidase domains in their sequences, we chose those that additionaly have 

characteristic laccase signatures. In silico characterization of chosen 

proteins were done by such programs as ClustalOmega, Mega6, I-Tasser etc. 

The results of our analysis will allow the isolation of the chosen genes, 

their homologous or heterologous expression, characterization of proteins 

and studies of their biotechnological potential. 
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Biosynteza peroksydazy uniwersalnej (VP) 

w hodowlach grzybów z rodzaju Gliocladium sp. 

Kamila Rybczyńska-Tkaczyk , kamilarybczynska@wp.pl, Katedra 

Mikrobiologii Środowiskowej, Pracownia Mikologiczna, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl  

Teresa Korniłłowicz-Kowalska , teresa.kornilowicz@up.lublin.pl, 

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej,  Pracownia Mikologiczna, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl  

Przemysł celulozowo-papierniczy pozyskuje włókna celulozowe 

w procesie Krafta, w czasie którego powstają toksyczne produkty wtórne, 

głównie lignina alkaliczna. Metody stosowane w oczyszczaniu ścieków 

z produkcji celulozowo-papierniczej dają często pozorną dekoloryzację 

brunatnego zabarwienia co związane jest z powstawaniem bezbarwnych 

i toksycznych produktów wtórnych. Alternatywę stanowią metody 

biologiczne wykorzystujące właściwości ligninolityczne grzybów.  

Celem niniejszej pracy był skrining aktywności peroksydazy 

uniwersalnej (VP) w hodowlach grzybów z rodzaju Gliocladium sp. 

W obecności ligniny alkalicznej.  

Użyte do badań szczepy zidentyfikowane jako Gliocladium sp. 

(21 izolatów) wyodrębniono z gleby stosując ligninę alkaliczną jako 

substrat. Badania prowadzono w płynnych hodowlach stacjonarnych na 

podłożu mineralnym z 0,2 % dodatkiem ligniny alkalicznej, wzbogaconym 

0,25% glukozą (28°C, 14 dni). Okresowo oznaczano stopień dekoloryzacji 

ligniny alkalicznej (A430nm) oraz aktywności VP wobec gwajakolu 

(A465nm) i Mn+2 (A238nm). Zależności między badanymi cechami 

analizowano metodą korelacji (r) i regresji krzywoliniowej (R2). 

Zmienności aktywności peroksydazy VP wyrażono współczynnikami 

zmienności całkowitej CV (%) i szczepowej h2 (%). 

Badane szczepy w obecności 0,2% ligniny alkalicznej syntetyzują 

peroksydazę VP. W pierwszym tygodniu badań aktywności katalityczne 

tego enzymu wobec gwajakolu i jonów Mn+2 miały podobny przebieg, 

natomiast w późniejszym czasie silniej zaznaczyły się aktywności wobec 

Mn+2. Zmienność całkowita aktywności utleniających gwajakol i Mn+2 

peroksydazy VP kształtowała się podobnie (18,72%; 23,42%). 

Praca jest częściowo finansowana przez Narodowe Centrum Nauki 

w ramach projektu N N304 292440. 



I Konferencja Naukowa Enzymos Enzymy w nauce i przemyśle 

Postery Naukowe 

 

68 

 

Biosynthesis of versatile peroxidase (VP) 

by fungi of the genus Gliocladium sp. 

Pulp and paper industrie producing cellulose fibers in the Kraft process, 

which deliver secondary toxic products, mainly alkali lignin. Methods used 

in the treatment of wastewater from pulp and paper production often lead 

to an apparent decolorization brown color which is associated with the 

formation of colorless and toxic secondary products. An alternative are 

biological methods which use ligninolytic properties of fungi. 

The aim of this study was screening of versatile peroxidase (VP) activity 

in cultures of Gliocladium sp. strains in the presence of alkali lignin. 

Used strains identified as a Gliocladium sp. (21 isolates) were isolated from 

soil using an alkali lignin as a substrate. The experiments were conducted 

in liquid stationary cultures in mineral medium with 0.2% alkali lignin 

supplemented with 0.25% glucose (28°C, 14 days). The degree 

of decolorization of alkali lignin (A430nm) and VP activity using guaiacol 

(A465nm) and Mn+2 (A238nm) were measured periodically. The 

relationships between the features were analyzed with the method 

of correlation (r) and curvilinear regression (R2). Variability of activity 

of VP peroxidase expressed the coefficients of variation of total CV (%) 

and interclass variability h2 (%). 

The tested strains in the presence of 0.2% alkali lignin synthesized VP 

peroxidase. In the first week the catalytic activity of this enzyme against 

guaiacol and of Mn+2 were similar, whereas later strongly indicated 

activity against Mn+2. The variability of the total activity of oxidizing 

guaiacol and Mn+2 VP peroxidase followed a similar (18.72%; 23.42%). 

This work was partially financed by the Polish National Center of Science 

(project No. N N304 292440). 
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Biotransformacja sacharozy do prebiotycznych 

oligosacharydów z wykorzystaniem 

fruktozylotransferazy 

Katarzyna Piasecka-Chudzik , katarzyna.piasecka-chudzik@p.lodz.pl; 

Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl;  

Celina Kubik , celina.kubik@p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika 

Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl;  

Barbara Sikora , barbara.sikora@p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika 

Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl;  

Stanisław Bielecki , stanislaw.bielecki@p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika 

Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl  

Zdrowie człowieka i zwierząt w dużej mierze zależy od składu flory 

bakteryjnej bytującej w jelicie grubym. Przewaga korzystnych bakterii 

(Lactobacillaceae, Bifidobacterium) nad chorobotwórczymi może być 

osiągana przez ich suplementację z pożywieniem, albo przez spożywanie 

prebiotycznych oligosacharydów. Związki te, nie rozkładane w górnej 

części przewodu pokarmowego (jama ustna, żołądek, jelito cienkie), 

docierają do jelita grubego, gdzie są preferencyjnie metabolizowane przez 

bytujące tam bakterie probiotyczne, sprzyjając zwiększaniu się ich 

populacji. Wśród prebiotyków wysoką pozycję zajmują fruktoolig-

osacharydy (FOS). Posiadają smak i właściwości fizykochemiczne 

podobne do sacharozy, dobrze jest udokumentowane ich działanie 

funkcjonalne, a synteza FOS z sacharozy, z udziałem transferaz 

pochodzenia mikrobiologicznego, jest jedną z metod ich otrzymywania 

w skali przemysłowej. 

W Instytucie Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej opracowano 

sposób wytwarzania z sacharozy, przez unieruchomioną fruktozylo-

transferazę z grzybni Aspergillus niger ŁOCK 0431, mieszaniny 

zawierającej głównie prebiotyczne FOS (ok. 60%, w/v) i glukozę (ok. 30%, 

w/v). Z 1 l roztworu sacharozy, w zależności od jej stężenia, można 
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otrzymać FOS w ilości od ok. 220 g (z 40%, w/v roztworu) do ok. 400 g 

(z 80%, w/v roztworu). Uzyskana mieszanina może być wprowadzana do 

produktów spożywczych, m.in. mleka i jego przetworów, napojów, 

pieczywa, gum do żucia i innych produktów cukierniczych oraz do 

kosmetyków. 

Biotransformation of sucrose to prebiotic 

oligosaccharides using fructosyltransferase 

Human and animal health depends largely on the composition 

of gastrointestinal microflora in the large intestine. The predominance 

of bacteria beneficial for human health (Lactobacillaceae, Bifidobacterium) 

over pathogenic ones can be achieved by the addition of probiotic bacteria 

to food or by the enrichment of food with prebiotic oligosaccharides. These 

compounds are not broken down in the upper part of gastrointestinal tract 

(mouth, stomach, small intestine) and they reach large intestine where they 

are preferentially metabolized by resident probiotic bacteria stimulating the 

increase of their population. Fructooligosaccharides (FOS) rank high 

among prebiotics. The flavor and physicochemical properties of FOS are 

similar to sucrose. The synthesis of FOS from sucrose by the action 

of microbial transferases is one of methods of their preparation on 

industrial scale. 

The method of enzymatic synthesis of a mixture comprising mainly 

prebiotic FOS (approx. 60% w/v) and glucose (approx. 30% w/v) from 

sucrose using immobilized fungal fructosyltransferase (FT) from 

Aspergillus niger ŁOCK 0431 has been developed in the Institute 

of Technical Biochemistry Lodz University of Technology. Approx. 220 g 

(40% w/v solution) to 400 g (80% w/v sucrose solution) of FOS can 

be obtained from 1 l of sucrose solution (depending on its concentration). 

This mixture may be added to food products such as milk and dairy 

products, beverages, bread, chewing gum, other confectionery products and 

cosmetics. 
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Cięcie proteolityczne receptora TLR3 przez 

katepsyny jest istotne dla jego stabilności  

oraz sygnalizacji 

Matylda Mielcarska , matyldan@gmail.com; Zakład Immunologii, 

Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, www,sggw.pl  

Magdalena Bossowska , bossowska.magdalena@o2.pl; Zakład 

Immunologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

www.sggw.pl 

Receptor TLR3 (Toll-like Receptor 3) należy do rodziny receptorów 

rozpoznających wzorce PRR (Pattern Recognition Receptors) i rozpoznaje 

dwuniciowe RNA wirusowe (dsRNA, double-stranded RNA). Pełni 

on ważną funkcję w odporności wrodzonej i wraz z receptorami TLR7 oraz 

TLR9 należy do receptorów TLR zlokalizowanych w endosomach.  

Ludzki TLR3 przetwarzany jest w endosomach komórkowych do 

dwóch fragmentów dzięki proteazom cysteinowym - katepsynom B i H. 

Choć stwierdzono, że udział tego procesu w odpowiedzi na syntetyczny 

dsRNA – poly(I:C) (polyinosinic:polycytidylic acid) nie jest wymagany, 

prawdopodobnie proteolityczne przetwarzanie receptora TLR3 może 

modulować stopień odpowiedzi przeciwwirusowej. Inhibicja aktywności 

katepsyn B i H, zdolnych do cięcia TLR3, wpływa na obniżenie 

w endosomach ilości tego receptora przeznaczonego do degradacji 

w lizosomach. Ekspresja TLR3 stymulowana jest przez ligandy tego 

receptora, co prowadzi do akumulacji postaci powstałych po proteo-

litycznym przetworzeniu przez katepsyny. 

Poznanie zależności łączących TLR3 oraz katepsyny B i H pozwoli 

w przyszłości na dokładniejsze poznanie regulacji wewnętrznego transportu 

oraz procesu dojrzewania cząsteczek tego receptora. 
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The proteolytic cleavage of TLR3 receptor 

by cathepsins is important  

for its stability and signaling 

TLR3 (Toll-like Receptor 3) belongs to the family of pattern recognition 

receptors (PRR) and recognizes the double-stranded viral RNA (dsRNA). 

TLR3 plays an important role in innate immunity and, together with 

receptors TLR7 and TLR9, is located in endosomes. 

Human TLR3 is converted in cellular endosomes into two fragments 

by cysteine proteases – cathepsins B and H. Although it was discovered 

that part of this process in response to the synthetic dsRNA – poly (I: C) 

(polyinosinic: polycytidylic acid) is not required, possibly proteolytic 

processing of TLR3 may modulate the degree of antiviral response. 

Inhibition of cathepsins B and H, able to cleave the TLR3, reduces the 

amount of the receptor in endosomes, destinated to degradation 

in lysosomes. TLR3 expression is stimulated by ligands of this receptor, 

what leads to accumulation of the forms produced after proteolytic 

processing by cathepsins. 

Knowing the dynamics linking TLR3 and cathepsins B and H will lead 

in the future to the deeper understanding of the internal regulations 

of transport and the maturation process of TLR3 molecules. 
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Cykle biochemiczne w fermentacji beztlenowej 

odpadów przemysłu cukierniczego 

Agnieszka Anna Pilarska , pilarska@up.poznan.pl; Wydział Nauk 

o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia 

Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;  

Krzysztof Pilarski , pilarski@up .poznan.pl; Wydział Rolnictwa 

i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu;  

Antoni Ryniecki , ryniecki@up.poznan.pl; Wydział Nauk o Żywności 

i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

Przemysł cukierniczy wytwarza wiele odpadów organicznych, które 

należy zagospodarować w sposób przyjazny dla środowiska i które 

z powodzeniem mogą być wykorzystane jako wsad do biogazowni. Są to 

zanieczyszczone wafle i batony czy przeterminowane produkty pośrednie, 

jak: granulki, nadzienia oraz wszelkiego rodzaju masy cukiernicze. W skład 

odpadów cukierniczych wchodzą następujące związki chemiczne: białko, 

węglowodany (w tym sacharoza i skrobia), tłuszcz oraz błonnik. 

Fermentacja metanowa tego rodzaju odpadów stwarza problemy ze 

względu na ich łatwą biodegradowalność, na którą wpływ ma przeważająca 

obecność węglowodanów. Ich szybki rozkład przyczynia się do 

niekorzystnego dla bakterii metanowych spadku pH i akumulacji lotnych 

kwasów tłuszczowych. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że 

biodegradacja substratów z większą zawartością skrobi (C6H10O5), 

w pierwszych etapach przebiega gwałtowniej i z zakwaszeniem 

środowiska, w porównaniu z odpadami zawierającymi mniejszą jej ilość.  

W pracy przedstawiono przemiany biochemiczne związków 

wchodzących w skład odpadów cukierniczych, zachodzące podczas 

fermentacji metanowej. Przemiany rozpisano w postaci sekwencji tzw. 

szlaków biochemicznych, katalizowanych przez odpowiednie enzymy. 

Opracowane schematy wskazują możliwe kierunki ich biodegradacji 

i stanowią wprowadzenie do realizacji odpowiednich analiz biochemicznych, 

badań mikrobiologicznych oraz modelowania matematycznego procesów 

fermentacji metanowej. 
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Biochemical cycles in anaerobic digestion 

of confectionery waste 

The confectionery industry produces a large volume of organic waste 

which ought to be disposed of in an environmentally friendly manner. 

These materials can be successfully used as feedstock for biogas plants. 

The confectionery waste includes soiled wafer biscuits and candy bars, 

intermediate products, such as grains, fillings and all kinds of confectionery 

masses, past their use-by-date. The confectionery waste comprises the 

following chemical compounds: protein, carbohydrates (including 

saccharose and starch), fat and fiber. Anaerobic digestion of this kind 

of waste is a problem: it is readily biodegradable because of the predominance 

of carbohydrates. Its quick biodegradation contributes to the decrease in pH 

– which is a disadvantage to methanogens – and to the accumulation 

of volatile fatty acids. These studies indicate that biodegradation of substrates 

which are rich in starch (C6H10O5) – is initially more rapid in comparison 

with less starchy types of waste and tends to acidify. 

The biochemical conversion of the constituents of confectionery waste, 

which occur during anaerobic digestion are discussed in the paper. The 

conversion are described as a sequence of so-called biochemical cycles, 

catalyzed by suitable enzymes. The diagrams developed by the authors 

indicate their possible biodegradation paths and are an introduction 

to appropriate biochemical analyses, microbiological tests and mathematical 

modeling of anaerobic digestion processes. 
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Enzymatyczna biodegradacja  

martwego drewna w lesie 

Adrian Witczak ,  adrian_witczak@sggw.pl, Katedra Ochrony Lasu 

i Ekologii, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02 -776 Warszawa 

Monika Skwarek , mskwarek@biol.uni.lodz.pl, Katedra Fi zjologii 

i Biochemii Roślin, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki,  ul. Banacha 12/16, 90 -237 Łódź  

Agata Nowogórska , aganow@biol.uni.lodz.pl, Katedra Fizjologii 

i Biochemii Roślin, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki,  ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź  

Drewno, które ulega rozkładowi jest specyficznym substratem, 

z którego pod wpływem działania wielu specyficznych enzymów powstaje 

materia o określonym poziomie zróżnicowania, określonych właściwościach 

fizycznych, chemicznych i biochemicznych, stanowiąca przez pewien okres 

podłoże dla wzrostu i rozwoju innych organizmów. 

Zamierające drewno drzew liściastych i iglastych jest miejscem 

bytowania wielu zwierząt, jak również wielu gatunków mikroorganizmów. 

Wydzielane przez bakterie i grzyby, do podłoża w którym bytują, różnego 

rodzaju białka mają głównie naturę enzymów katalizujących degradację 

składników ścian komórkowych. Z uwagi na to, iż główną masę 

obumarłych drzew i krzewów stanowi ściana komórkowa, enzymami 

zaangażowanymi  

w degradację tzw. „martwego drewna” są hydrolazy degradujące 

celulozę, hemicelulozy i ligniny. Na szczególną uwagę zasługują enzymy 

hydrolizujące ligniny, ponieważ w wyniku ich biodegradacji powstają 

kwasy humusowe będące istotnym elementem decydującym o żyzności 

gleby. 

W ostatnim czasie martwe drewno stało się obiektem licznych badań 

naukowych. Warto zwrócić uwagę, iż proces biodegradacji związków 

budujących drewno jest bardzo skomplikowany i angażuje wiele enzymów, 

które są wytwarzane przez szereg wyspecjalizowanych organizmów. 
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Enzymatic biodegradation  

of dead wood in the forest 

The Enzymatic biodegradation of dead wood in the forest Decomposing 

wood is a specific substrate, which under the influence of many specific 

enzymes changes into material with a specified level of diversity, specified 

physical, chemical and biochemical properties. It is a substrate for the 

growth and development of other organisms during a particular period 

of time.  

Decomposing wood of deciduous and coniferous trees is a place of living 

for many animals and for various microorganisms. Bacteria and fungi 

secrete various proteins to the substrate which they live in. Those are 

mostly enzymes catalyzing cell wall elements degradation. Due to the fact 

that the main mass of dead trees and bushes is the cell wall, enzymes which 

take part in a dead wood degradation are hydrolases degrading cellulose, 

hemicellulose and lignin. Enzymes hydrolyzing lignin seem to be crucial 

because humic acids are created as a result of their biodegradation. Humic 

acids are a significant element determining soil fertility. 

Recently the dead wood has become the object of numerous studies. 

It should be noted that the process of biodegradation of the compounds 

building the wood is very complicated and involves many enzymes which 

are produced by a number of specialized organisms. 
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Enzymatyczne mechanizmy antyoksydacyjne 

Katarzyna Tarnawska , katarzyna.tarnawska.umcs@gmail.com; 

Studenskie Koło Naukowe Biochemików UMCS; Wydział Biologii 

i Biotechnologii; Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie  

Paulina Miziak, paulina.miziak@gmail.com; Studenckie Koło Biochemików 

UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Głównym czynnikiem wpływającym na kondycję wszystkich ludzi jest 

degradacja środowiska. Destabilizacja gospodarki biopierwiastkami, 

a także ekspozycja na metale ciężkie w miejscu zamieszkania są 

powszechnymi źródłami stresu środowiskowego. Różnego rodzaju reakcje 

organizmu na bodźce stresowe zewnętrzne jak i wewnętrzne mają podłoże 

warunkowane czynnikami środowiskowymi, które wiążą się głównie 

z wpływem zanieczyszczeń środowiska na sprawnośc enzymatycznych 

mechanizmów oksydacyjnych. Antyoksydanty, czy też inaczej zmiatacze 

wolnych rodników mogą działać bezpośrednio tworząc reakcje z wolnymi 

rodnikami, a także działać pośrednio poprzez hamowanie syntezy 

szkodliwych związków, których działanie powoduje wytwarzanie wolnych 

rodników np. oksydaza ksantynowa. Innym sposobem pośredniego 

działania jest wiązanie jonów tzw. metali przejściowych, zwłaszcza żelaza 

i miedzi, które są odpowiedzialne za inicjację łańcuchów reakcji 

wolnorodnikowych. Praca ta przedstawia przegląd enzymatycznych 

mechanizmów antyoksydacyjnych do których należą: dysmutazy 

ponadtlenkowe (SOD), katalazy (CAT), ceruloplazminy (CP), glutation 

(GSH) występujący w formie zredukowanej jako reduktaza glutationowa 

(GR), a także glutation (GSH) występujący w formie utlenionej zwanej 

peroksydazą glutationową (GPx). 
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The enzymatic antioxidant mechanisms 

The main factor affecting the health of all people is the degradation of the 

environment. Destabilization of the economy bioelements, as well 

as exposure to heavy metals in the place of residence are common sources 

of environmental stress. Different types of body's responses to stress 

stimuli outer and the inner substrate are conditioned by environmental 

factors that bind primarily to the effects of pollution on the efficiency 

of enzymatic oxidation mechanisms. Antioxidants can act directly form 

reaction with free radicals, and also act indirectly by inhibiting the 

synthesis of harmful compounds, whose action causes the production 

of free radicals, eg. xanthine oxidase. Another way of indirect action is the 

binding of the ion, it means, transition metals, especially iron and copper, 

which are responsible for the initiation of free radical chain reactions. This 

poster presents an overview of enzymatic antioxidant mechanisms which 

include: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), ceruloplasmin (CP), 

glutathione (GSH), present in reduced form as glutathione reductase (GR), 

and a glutathione (GSH), present in oxidized form glutathione peroxidase 

(GPx). 
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Enzymatyczny potencjał aromatycznej 

aminotransferazy z antarktycznych bakterii 

Psychrobacter sp. B6 

Klaudia Jadczak , klaudia_jadczak@o2.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika 

Łódzka; www.binoz.p.lodz.pl  

Maria Rutkiewicz-Krotewicz ,  Instytut Biochemii Technicznej, Wydział 

Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka; 

www.binoz.p.lodz.pl  

Tomasz Florczak,   Instytut Biochemii Technicznej,  Wydział 

Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka; 

www.binoz.p.lodz.pl  

Biotechnologiczny potencjał adaptowanych do zimna organizmów stał 

się w ostatnich dekadach obiektem intensywnych badań. Poznanie 

właściwości tych ekstremofili pozwoli zastosować wytwarzane przez nie 

enzymy w nowych technologiach, takich jak synteza czystych stereo-

chemicznie związków dla przemysłu farmaceutycznego. Enzymy te są 

szczególnie użyteczne w produkcji związków zawierajcych m.in. grupy 

aminowe o określonej konformacji przestrzennej, które mogą wywoływać 

odmienne efekty biologiczne. Synteza enzymatyczna ww. związków 

z zastosowaniem selektywnych biokatalizatorów pozwala na wydajną 

i szybką produkcję optycznie czystych izomerów. 

Poster przedstawia właściwości jedynej rozwiązanej krystalograficznie 

struktury aromatycznej aminotransferazy z psychrofilnych bakterii 

Psychrobacter B6. Wyizolowano gen kodujący badany enzym, który 

ekprymowano, a otrzymane białko oczyszczono. Wyznaczono masę 

cząsteczkową, pI, optymalną temperaturę działania, a także parametry 

kinetyczne. Określono podwójną specyficzność badanego enzymu – zdolność 

do przeprowadzania transaminacji z udziałem aromatycznych aminokwasów 

i kwasu asparaginowego. Poznano rolę reszt aminokwasowych odpo-

wiadających za związanie substratu w miejscu aktywnym enzymu. Wyniki 

te stanowią podstawę do dalszych badań nad modyfikacją centrum 

katalitycznego białka w celu zwiększenia jego wydajności i selektywności 

w produkcji użytecznych chiralnych bloków budulcowych. 



I Konferencja Naukowa Enzymos Enzymy w nauce i przemyśle 

Postery Naukowe 

 

80 

 

Biotechnological potencial of aromatic 

aminotransferase from the Antarctic soil 

bacterium Psychrobacter sp. B6 

In the last decades biotechnological potencial of cold-adapted organisms 

has been an object of intense research. Understanding the properties 

of these extremophiles will allow to use the enzymes in new technologies, 

such as the synthesis of stereochemically pure compounds for the 

pharmaceutical industry. These enzymes are especially useful in the 

production of compounds which contain i.a. amino groups with certain 

spatial conformation and can induce different biological effects. Enzymatic 

synthesis of these compounds by using the selective biocatalysts allows 

to efficient and rapid production of optically pure isomers. 

The poster focuses on properties of the first crystal structure 

of a psychrophilic aromatic aminotransferase from the Antarcic soli 

bacterium Psychrobacter sp. B6. Gene isolation, protein expression and 

purification were done. The molecular weight, pI, optimum temperature for 

enzyme activity and kinetic studies were reported. Analysis indicated dual 

funcionallity of the enzyme through the ability to carry out the 

tranamination reaction with aromatic amino acids and aspartate 

as substates. The role of the aminoacid residues responsible for substrate 

binding in the active site of the enzyme was explained. These results give a 

good grounding for further research on the modification of the catalytic 

center of the protein in order to increase its productivity and selectivity in 

the production of useful chiral building blocks. 
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Enzymy antyoksydacyjne i inne białka 

obronne w procesie starzenia się organizmów  

Alina Owsiak , owsiak@univ.rzeszow.pl; Katedra Biochemii i  Biologii 

Komórki, Wydział Biologiczno -Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, 

www.ur.edu.pl;  

Maria Misiorek , mczygier@prz.edu.pl; Zakład Polimerów 

i Biopolimerów, Politechnika Rzeszowska;  

Ewa Żyracka , motysia@univ.rzeszow.pl; Katedra Biochemii i  Biologii 

Komórki, Wydział Biologiczno -Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, 

www.ur.edu.pl;  

Temat starzenia się organizmu jest jednym z najbardziej istotnych 

problemów współczesności. Starzenie się jest procesem złożonym, 

zależnym od wielu czynników, zarówno wewnętrznych (na przykład 

genetycznych) jak i zewnętrznych (na przykład zmian środowiskowych), 

które działają równocześnie i na różnych poziomach organizacji. Proces ten 

jest równoznaczny z pogarszaniem praktycznie każdej funkcji organizmu 

w czasie, co w rezultacie prowadzi do śmierci. Obecnie część badań 

naukowych nad procesem starzenia się koncentruje się na poszukiwaniach 

organizmów modelowych, które w zależności od poziomu stresu 

oksydacyjnego charakteryzują się dłuższym lub krótszym czasem życia. 

Otóż uważa się, że jedną z przyczyn procesu starzenia się jest powstawanie 

w komórce „reaktywnych form tlenu” (RFT) jako produktów ubocznych 

naturalnego metabolizmu tlenowego. Utleniają one wiele różnych molekuł 

komórkowych zmieniając ich funkcje. Zwiększona synteza RFT lub brak 

odpowiedniej obrony antyoksydacyjnej (na przykład w postaci enzymów 

antyoksydacyjnych lub innych białek obronnych) prowadzi do stresu 

oksydacyjnego w komórce. Praca przedstawia obecny stan wiedzy czy 

delecja genów enzymów antyoksydacyjnych w komórce (między innymi 

dysmutaz ponadtlenkowych, katalaz, peroksydaz) lub ich nadekspresja 

może prowadzić do wydłużenia życia organizmów modelowych (mysz, 

Caenorhabditis elegans, muszka owocowa, drożdże). 
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Antioxidant enzymes and other defense 

proteins in the aging process of organisms 

Aging of organisms and attempts to stop this process are most important 

issues of our age. Aging is a complex process depending on many factors, 

both internal (e.g. genetic) and external (e.g. environmental changes) that 

operate simultaneously and at different levels of organization. This process 

causes deterioration of almost any function of the body over time, which 

in turn leads to death of the organism. Currently, some research connect 

with aging are focused on the searching of model organisms that have 

a longer or shorter life span due to different level of oxidative stress. Now, 

it is believed that one of the causes of the aging process is formation 

of "reactive oxigen species" (ROS) as by-products of the natural 

metabolism of oxygen. They oxidize many different cellular molecules 

changing their functions. Increased synthesis of ROS or lack of antioxidant 

defense (such as antioxidant enzymes and other defensive proteins) results 

in cellular oxidative stress. The present work shows the current state 

of knowledge addressed to questions whether deletion of genes codding 

antioxidant enzymes (including superoxide dismutases, catalases, 

peroxidases) or overexpression of it may lead to shorter or longer life 

of model organisms (mouse, Caenorhabditis elegans, fruit fly, yeast). 
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Immobilizowana dehydrogenaza 

etylobenzenowa – molekularne narzędzie 

do syntezy optycznie czystych alkoholi 

M. Tataruch ,  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 

im. J. Habera PAN, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków  

M. Szaleniec ,  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 

im. J. Habera PAN, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków  

E. Luchter-Wasylewska ,  Katedra Biochemii Lekarskiej, Collegium 

Medicum UJ, ul. Kopernika 7, 31 -034 Kraków  

Chiralne alkohole są ważnymi syntonami do produkcji wielu cząstek 

wykazujących aktywność biologiczną. Nasze badania skupiają się nad 

możliwością ich biosyntezy poprzez enancjoselektywne utlenianie 

węglowodorów, katalizowane przez dehydrogenazę etylobenzenową. 

Dehydrogenaza etylobenzenowa (EBDH) jest enzymem występującym 

u denitryfikującej bakterii Aromatoleum aromaticum (Azoarcus sp.), gdzie 

bierze udział w beztlenowej mineralizacji etylobenzenu. EBDH katalizuje 

hydroksylację etylobenzenu do (S)-1-fenyloetanolu ze 100% enancjo-

selektywnością. Nasze poprzednie badania wykazały, że EBDH katalizuje 

stereospecyficzną syntezę wielu drugorzędowych alkoholi alkilo-

aromatycznych i alkiloheterocyklicznych. Ponad 30 węglowodorowych 

substratów jest utlenianych do alkoholi ze 100% enancjoselektywnością, 

dlatego też EBDH wydaje się być efektywnym katalizatorem do syntezy 

optycznie czystych związków. 

Immobilizacja na nośnikach stałych jest efektywnym sposobem 

na zwiększenie stabilności aktywności enzymów oraz wydłużenie ich czasu 

życia w warunkach reaktorowych. 

W prezentowanych badaniach poddano optymalizacji warunki reakcji, 

katalizowanej przez EBDH zimmobilizowaną kowalencyjnie na nośniku 

celulozowym. Dodatkowo określono wpływ stopnia oczyszczenia enzymu 

oraz warunków jego przechowywania (atmosfera tlenowa/beztlenowa) 

na stabilność aktywności jego homogenicznej formy w warunkach 

przechowywania. Wykazano, że odpowiedni dobór warunków reakcji 

wydłuża reaktorowy czas pracy enzymu z 4 godzin do ponad 2 tygodni. 
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Immobilized ethylbenzene dehydrogenase  

– molecular tool for synthesis  

of enantiopure alcohols 

Chiral alcohols are one of the most important synthons for the production 

of various biologically active compounds. In our studies we focus 

on possibility of their biotechnological production via enantioselective 

oxidation of hydrocarbons by ethylbenzene dehydrogenase (EBDH). 

EBDH is a bacterial enzyme coming from denitrifying bacterium 

Aromatoleum aromaticum (Azoarcus sp.) where it is involved in the 

anaerobic mineralization of ethylbenzene. EBDH catalyzes hydroxylation 

of ethylbenzene to (S)-1-phenylethanol with 100% enantioselectivity. Our 

previous studies have shown that EBDH catalyzes stereospecific synthesis 

of alkylaromatic and alkylheterocyclic secondary chiral alcohols. More 

than 30 hydrocarbon substrates are oxidized to alcohol products with 100% 

enantiomeric selectivity. For this reason, EBDH seems to be an effective 

catalyst for the synthesis of the optically pure compounds. 

Immobilization of the enzymes on solid supports is a very effective way 

to increase enzyme stability and operational lifetime. In the presented study 

EBDH was covalently immobilized onto cellulose support. The reaction 

conditions were optimized and the substrate conversions were conducted 

in a fed-batch reactor system. Additionally, the impact of enzyme’s purity 

and aerobic/anaerobic conditions on storage stability of the homogenous 

EBDH was determined. As a result it was possible to extend the effective 

enzyme activity in reaction conditions from 4 hours to more than 2 weeks. 
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Kinazy tyrozynowe jako cel w nowoczesnej 

terapii przeciwnowotworowej 

Mateusz Pięt , piet.mateusz@gmail.com, Zakład Wirusologii 

i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin, www.umcs.pl  

Adrian Zając , a.zajac.umcs@gmail.com, Zakład Anatomii 

Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, www.umcs.pl  

Michał  Chojnacki ,  Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie  

Prawidłowe funkcjonowanie każdej komórki w organizmie człowieka 

uzależnione jest od jej ścisłej kontroli, w tym przekazywania informacji. 

Przekaźnictwo komórkowe zaś uzależnione jest od zaangażowania 

substancji sygnałowych, ligandów, oraz białek receptorowych, na które 

oddziałują. Niektóre receptory, odpowiedzialne za wychwytywanie 

np. czynników wzrostu, podlegają regulacji kinaz tyrozynowych, będących 

enzymami stanowiącymi integralną część receptorów w błonie komórkowej. 

Niektóre rodzaje mutacji dotyczące genów kodujących kinazy 

tyrozynowe mogą mieć poważne konsekwencje w postaci zaburzeń 

przekaźnictwa komórkowego, regulacji prawidłowych procesów wzrostu 

komórek, co prowadzić może do transformacji nowotworowej. Mutacje 

prowadzące do nadekspresji genów kodujących kinazy tyrozynowe mogą 

więc prowadzić do nadmiernej sygnalizacji komórkowej oraz rozregu-

lowania systemu przekaźnictwa w komórce, co może być przyczyną 

niekontrolowanej proliferacji komórek, a nawet tworzenia przerzutów 

w przypadku wystąpienia nowotworu. 

Dlatego nowoczesne terapie przeciwnowotworowe oparte są również 

o procesy regulacji wzrostu komórek kontrolowanego przy udziale kinaz 

tyrozynowych. Opracowano m.in. drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz 

tyrozynowych tzw. „tyrfostiny”, będące pochodnymi naturalnych 

związków hamujących działanie kinaz tyrozynowych, np. kwercetyna czy 

genisteina. Przykładem tak opracowanego leku może być gefitynib, 

wykazujący wysokie powinowactwo do zmutowanej kinazy EGF. Kinazy 

tyrozynowe stanowią więc świetny materiał do badań w nowoczesnej 

terapii przeciwnowotworowej. 
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Tyrosine kinases as target  

in modern cancer therapy 

The proper functioning of every cell in the human body depends on its tight 

control among information transmissioning systems. Any kind of cell 

transduction is dependent on the commitment of signal substances called 

ligands and the receptor protein, which interacts with them. Some of the 

receptors responsible for these interactions for example - growth factors 

receptors - are regulated by tyrosine kinase, which are enzymes and they 

are an integral part of the receptors in the cell membrane. 

Some type of mutation in the gene of tyrosine kinase could cause serious 

consequences in the form of disorders of cell transduction and normal 

growth processes regulation and thus can lead to malignant transformation. 

The mutations leading to overexpression of genes encoding kinases may 

thus lead to excessive cell signaling transduction system and deflection 

of the cell, which could cause uncontrolled cell proliferation and metastasis 

in the case of cancer. 

Therefore, modern cancer therapy are also based on processes of cell 

growth regulation controlled by tyrosine kinases. Developed among others, 

small molecule tyrosine kinase inhibitors known. "Tyrfostiny" which are 

derivatives of natural compounds that inhibit tyrosine kinases, for example 

quercetin or genistein. An example of such a drug can be developed 

gefitinib – a drug having a high affinity of mutant EGF. Tyrosine kinases 

are thus excellent material for research in modern anticancer therapy. 
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Lipazy w transestryfikacji:  

matematyczne modelowanie reakcji 

Jakub Szeląg ,  jakub.szelag@dokt.p.lodz.pl , Instytut Biochemii 

Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika 

Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl  

Mirosława Szczęsna-Antczak , miroslawa.szczesna-antczak@p.lodz.pl , 

Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl  

Tadeusz Antczak ,  tadeusz.antczak@dokt.p.lodz.pl , Instytut Biochemii 

Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika 

Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl  

Lipazy (EC 3.1.1.3) w warunkach naturalnych hydrolizują wiązania 

estrowe, jednak dzięki zmianie środowiska na inne niż wodne można 

odwrócić kierunek reakcji. Do grupy reakcji transestryfikacji zalicza się 

reakcję alkoholizy która polega na wymianie alkoholu przyłączonego do 

kwasu. Reakcje tego typu można wykorzystywać do wytwarzania estrów 

interesujących dla przemysłu (min. Biodiesla).  

Aby reakcja transestryfikacji przebiegała z wysoką wydajnością należy 

zbadać dużą liczbę parametrów związanych z procesem takich jak stosunek 

molowy substratów, ilość katalizatora, dodatek wody(niezbędnej dla 

enzymu), temperatura itd. Z pomocą przy rozwiązaniu niektórych z tych 

problemów może z powodzeniem przyjść nam matematyka. Dzięki 

zastosowaniu modelowania matematycznego oraz narzędzi informatycznych 

możemy błyskawicznie przeprowadzić szereg eksperymentów których 

przeprowadzenie w warunkach laboratoryjnych jest niezwykle czaso-

chłonne i żmudne. 

Do prowadzenia symulacji procesów transestryfikacji wykorzystano 

środowisko programowania Matlab. Model matematyczny zastosowany do 

symulacji zawiera dwa główne człony. Część opisującą dyfuzję między 

mikro-środowiskiem reakcji (najbliższym otoczeniem enzymu) oraz 

pozostałą partią mieszaniny reakcyjnej. Druga część zawiera równania 

opisujące reakcję pomiędzy poszczególnymi składnikami reakcji. Przy 

pomocy tak zbudowanego modelu zbadano wpływ dodatku wody 

na wydajność reakcji. Zaobserwowane tendencje pokrywały się z wynikami 

laboratoryjnymi. 
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Lipase in transesterification reaction: 

mathematical modeling of the reaction 

Lipases (EC 3.1.1.3), under natural conditions hydrolyzes ester bonds. But, 

by applying non-water environment, the direction of the reaction can be 

changed. Alcoholysis, which is classified as transesterification reaction, 

is the reaction of change of alcohol in esters to another ones. Reactions 

of this type can be used for the production of esters attractive for industry 

(e.g. Biodiesel). 

In order to achieve high efficiency it is essential to consider a number 

of parameters related to the process, such as the molar ratio of reagents, the 

amount of catalyst, the amount of added water (necessary to stabilize the 

enzyme activity), the temperature etc. Math can support us in solving some 

of these problems. Through the use of mathematical modeling one may 

perform series of experiments in few seconds, what could take several 

weeks in laboratory. 

To conduct the transesterification process a simulation in Matlab was used. 

The mathematical model consists of two main parts. First part describes the 

diffusion between the micro-environment of the reaction (immediate 

enzyme surroundings) and remaining reaction mixture. The second part 

describes the reactions between the reactants. With the help of model we 

investigated the effect of water addition into the reaction mixture. Observed 

trends coincided with laboratory results. 
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Metaloproteinazy macierzy 

zewnątrzkomórkowej – charakterystyka, 

funkcje i udział w chorobie nowotworowej 
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i Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin, umcs.pl  

Adrian Zając , a.zajac.umcs@gmail.com, Zakład Anatomii 

Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, umcs.pl  

Michał Chojnacki ,  Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie  

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs – matrix 

metalloproteinases) stanowią grupę zależnych od cynku (Zn
2+

) 

endopeptydaz. Syntetyzowane są w komórce w formie nieaktywnej, jako 

proenzym, i w takiej formie są wydzielane do macierzy 

zewnątrzkomórkowej. Do ich aktywacji zachodzi poprzez aktywność 

plazminy, powstającej na skutek aktywności urokinazowego aktywatora 

plazminogenu (uPA). Aktywność MMPs hamują zaś tkankowe inhibitory 

metaloproteinaz (TIMPs). 

Do tej pory poznano i opisano 28 metaloproteinaz macierzy. Klasyfikuje 

się je według różnych kryteriów, najczęściej na podstawie substratu przez 

nie degradowanego. Według klasyfikacji takiej wyróżnia się: kolagenazy, 

żelatynazy, stromielizyny, matrylizyny, enamielizyny, metaloelastazy, 

MMP błonowe oraz pozostałe.  

Główną funkcją MMPs jest przebudowywanie (remodeling) macierzy 

zewnątrzkomórkowej. Aktywność ta wykorzystywana jest szczególnie 

przez komórki nowotworowe. Guz, rozrastając się, trawi macierz, torując 

sobie drogę. Dzięki temu może naciekać inne tkanki oraz rozrastać się w 

sposób niepohamowany i niekontrolowany. Metaloproteinazy te biorą także 

udział w procesie przerzutowania, ułatwiając przenikanie komórkom 

nowotworowym do naczyń krwionośnych i limfatycznych, a z nich do 

nowych nisz. W przerzutujących i zdolnych do metastaz komórkach 

nowotworowych wykrywa się nadekspresję MMPs, co posłużyć może jako 

indykator stadium rozwoju guza, jak również jako cel terapii 

przeciwnowotworowych. 
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Matrix metalloproteinases – characteristics, 

function and role in cancers 

Matrix metalloproteinases (MMPs) form a family of zinc-dependant 

endopeptidases. They are synthesized and secreted to extracellular matrix 

(ECM) in inactive state, proenzyme. MMPs are activated by plasmin, 

which is activated by urokinase-type plasminogen activator (uPA). Their 

activity is in turn restrained by tissue inhibitors of metalloproteinases 

(TIMPs).  

By now, 28 members of MMP family are known. They are classified 

primarly by substrate broken down by them. There are: collagenases, 

gelatinases, stromelysins, matrilysins, enamelysins, metalloelastases, 

membrane-type MMPs and other.  

MMPs’ main function is to remodel ECM. That activity is used particularly 

by cancer cells. Tumour dissolves ECM, making way to invade other 

tissues and to grow uncontrollably. The metalloproteinases also take part 

in metastatis, facilitating tumour cells to infiltrate to blood and lymph 

vessels and to leave them to take new niches. In metastatic cancer cells, the 

overexpression of MMPs has been proved. The enzymes may be indicators 

of cancer stage or even a therapy target. 
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Ocena zdolności do produkcji esteraz  

przez wybrane gatunki grzybów  

z gromady Basidiomycota 

Aleksandra Golianek , golianek@hotmail,com; Katedra 

Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechn ologii Rozrodu, Wydział Nauk 

o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie, www.zut.edu.pl  

Łukasz Łopusiewicz , lukasz.lopusiewicz@zut.edu.pl; Centrum 

Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, www.cbimo.zut.edu.pl  

Esterazy (EC 3.1) są enzymami z klasy hydrolaz, które hydrolizują 

wiązania estrowe na kwasy i alkohole, są m.in zdolne do hydrolizy estrów 

kwasów tłuszczowych o długości łańcucha węglowego poniżej 10 atomów 

węgla. Znalazły one zastosowanie w syntezie organicznej i procesach 

biotransformacji. W związku z tym istnieje potrzeba poszukiwania nowych, 

wydajnych źródeł tych enzymów. 

Celem badań było określenie zdolności do wytwarzania esteraz przez 

wybrane gatunki grzybów z gromady Basidiomycota. 

Materiał do badań stanowiły szczepy 30 gatunków grzybów. Zdolność 

do syntezy esteraz oznaczano na podłożu z Tween 80 jako źródłem węgla 

i dodatkiem purpury bromokrezolowej jako wskaźnika. Podłoże było 

zakwaszane 1M HCl do uzyskania żółtej barwy. Zaszczepione pożywki 

inkubowano 5 dni w temperaturze 25°C, zmiana barwy z żółtego na 

fioletowy świadczyła o zdolności badanych szczepów do wytwarzania 

esteraz. Uzyskane wyniki pogrupowano w zależności od intensywności 

zmiany barwy, od bardzo intensywnej (++++) do braku zmian (-). 

Otrzymane wyniki badań dowiodły, że nie wszystkie analizowane 

gatunki były zdolne do wytwarzania esteraz. Zdolności takiej nie wykazały 

G. lucidum, L. edodes, R. butyracea i S. citrinum . Najwyższą aktywnością 

esteraz charakteryzowały się gatunki C. striatus, D. confragosa, L. perlatum, 

M. konradii, P.involutus oraz S. variegatus. 

Wyniki uzyskane w ramach prowadzonych badań mogą się przyczynić 

do dalszych prac nad możliwością wykorzystania zdolności do produkcji 

esteraz przez wybrane gatunki grzybów do różnych zastosowań 

biotechnologicznych. 
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Evaluation of the esterases activity of selected 

fungi species from phyllum Basidmiomycota 

Esterases (EC 3.1) are enzymes from the hydrolases class, which hydrolyze 

the ester bonds to acids and alcohols. They are also able to hydrolyse esters 

of fatty acids, that have the carbon chain length of less than 10 carbon 

atoms. They are used in organic synthesis and biotransformation processes. 

Hence, there is a neeed to look for new and efficient sources of these 

enzymes. 

The aim of this study was to determine whether or not the selected species 

of fungi from the phyllum Basidiomycota can produce esterases. 

The material consisted of 30 strains of fungi. The ability to synthesize 

esterases was determined on the medium with Tween 80 as carbon source, 

containing bromocresol purple as an indicator. The medium was acidified 

with 1M HCl to a yellow color. Inoculated plates were then incubated for 

5 days at 25 ° C. A color change from yellow to purple indicated that the 

tested strains were able to produce esterases. The obtained results were 

grouped accordingly to the intensity of the color change from a very intense 

(++++) to no change (-). 

The obtained results showed that not all the analyzed species were able 

to produce esterases. Species that did not produce esterases were: 

G. lucidum, L. edodes, R. butyracea and S. citrinum. The highest acttivity 

showed: C. striatus, D. confragosa, L. perlatum, M. konradii, P.involutus 

and S. variegatus.  

The results of this research can contribute to further work on the possibility 

of using selected species of fungi for various biotechnological applications. 
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Porównanie aktywności 

zewnątrzkomórkowych keratynaz i proteaz 

wydzielanych przez zróżnicowane 

wewnątrzgatunkowo szczepy grzybów 

z rodzaju Chrysosporium 

Justyna Bohacz , justyna.bohacz@up.lublin.pl; Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra 

Mikrobiologii Środowiskowej, Pracownia Mikologiczna;  

Anita Ciesielska , anidobro@biol.uni.lodz.pl; Uniwersytet Łódzki, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Genetyki 

Drobnoustrojów  

Wysokoefektywne w procesie keratynolizy szczepy mikroorganizmów 

mają istotne znaczenie w pozyskiwaniu keratynaz o wysokiej aktywności 

mogących mieć zastosowanie w przemyśle i medycynie. Wypluwki ptaków 

drapieżnych zawierające niestrawione resztki pokarmu, przede wszystkim 

zwierzęcego zawierają duże ilości resztek keratynowych chwytanych 

zdobyczy tj. drobnych ptaków i ssaków, są źródłem grzybów 

keratynofilnych. Wyizolowane z wypluwek sowy uszatej (Asio otus L.) 

grzyby keratynolityczne z rodzaju Chrysosporium były oceniane pod 

względem ich uzdolnień do wydzielania wysokoaktywnych keratynaz 

i proteaz w odniesieniu do ich wewnątrzgatunkowego zróżnicowania. 

W hodowlach płynnych 13 szczepów Aphanoascus keratinophilus 

(=Chrysosporium keratinophilum) i 5 Ch.tropicum oznaczano aktywność 

keratynaz i proteaz oraz ubytek masy substratu. Jako źródło C, N, S 

i energii zastosowano sterylne pióra kurcząt. Genotypowanie badanych 

szczepów grzybów przeprowadzono metodą PCR z użyciem startera 

mikrosatelitarnego (GACA)4. Na podstawie uzyskanych wyników badań 

stwierdzono, że wśród mikrogrzybów wysoka aktywność keratynaz 

poprzedzona była wysoką aktywnością proteaz. Wyróżnione genotypy 

(A,B,C) były zależne od miejsca pochodzenia wypluwki. Wśród szczepów 

Ch.tropicum wyróżniono genotyp istotnie różniący się od pozostałych pod 

względem aktywności proteolitycznej. Natomiast wśród A. keratinophilus 

stwierdzono szczep o istotnie wyższej od pozostałych szczepów 

aktywności keratynaz i innym genotypie. 
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Comparison of activity of extracellular 

keratinases and proteases secreted by intra-

species diversified strains of fungi from 

the genus Chrysosporium 

Microbial strains characterised by high effectiveness in the process 

of keratinolysis can find industrial applications. Pellets of predatory birds, 

containing undigested remnants of food, mainly small birds and mammals, 

are a source of kerainophilic fungi. Keratinophilic fungi from the genus 

Chrysosporium, isolated from pellets of long-eared owl (Asio otus L.), were 

estimated with regard to their abilities to secrete highly active keratinases 

and proteases in relation to their intra-species diversity. The activity 

of keratinases and proteases, and the depletion of substrate mass, were 

assayed in liquid cultures of 13 strains of Aphanoascus keratinophilus 

(=Chrysosporium keratinophilum) and 5 strains of Ch.tropicum. Sterile 

chicken feathers were used as the source of C, N, S and energy. The intra-

species genetic differentiation of the fungal strains was conducted with the 

PCR method, with the use of a microsatellite starter (GACA)4. Based 

on the results obtained it was noted that among the microfungi a high 

keratinase activity was preceded by a high protease activity. The genotypes 

identified (A,B,C) were dependent on the location of origin of the pellet. 

Among the strains of Ch.tropicum a genotype was identified that differed 

significantly from the other ones in terms of its proteolytic activity. 

Whereas, among the strains of A. keratinophilus a strain was identified with 

significantly higher keratinase activity, relative to the other strains, and 

a different genotype. 
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Porównanie specyficzności oddziaływania 

wybranych polichlorowanych bifenyli 

ze świńskim białkiem CYP1A1 

Tomasz Molcan ,  tomasz.molcan@gmail.com, Koło Naukowe 

Bioinformatyków, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, http://www.uwm.edu.pl;  

Kamil Myszczyński , kamil.myszczynski@gmail.com, Koło Naukowe 

Bioinformatyków, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, http://www.uwm.edu.pl  

Polichlorowane bifenyle (PCBs) stanowią grupę zanieczyszczeń 

chemicznych środowiska pochodzenia przemysłowego, które powodują 

bardzo trudne do usunięcia skażenia wody i gleby. Zagrożenie wynikające 

z ekspozycji na PCB spowodowane jest ich powolnym metabolizmem oraz 

akumulacją w organizmach zwierzęcych. Pojawienie się PCB w organizmie 

zwierzęcym skutkuje aktywacją ekspresji genu kodującego białko 

CYP1A1, zaangażowanego w metabolizm ksenobiotyków. Mechanizm 

wiązania oraz interakcji pomiędzy PCB a świńskim białkiem CYP1A1 nie 

został dotychczas poznany. Celem badań było określenie specyficzności 

oraz powinowactwa wybranych PCB do świńskiego białka CYP1A1 

metodami in silico. W tym celu wykorzystano techniki modelowania 

molekularnego oraz screeningu. Spośród przeanalizowanej grupy 150 

związków wytypowano 10 o najwyższym powinowactwie. Wykazano, że 

najwyższym powinowactwem względem świńskiego białka CYP1A1 

cechował się PCB180. Zidentyfikowano także różnice w specyficzności 

oddziaływania poszczególnych pozycji aminokwasowych białka CYP1A1 

z analizowanymi PCB. W następnym etapie badań planowane jest 

wykonanie symulacji dynamiki molekularnej oraz analiz laboratoryjnych 

potwierdzających dane bioinformatyczne. 
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Comparison of interaction specificity between 

selected poly-chlorinated biphenyls 

and porcine CYP1A1 protein 

Polychlorinated biphenyls (PCBs) are chemical compounds of industrial 

origin which cause environment pollution such as difficult to dispose water 

and soil pollution. PCB exposure is dangerous because of its slow rate 

of metabolism and accumulation in animal organisms. PCB occurrence 

in animal organism activates expression of gene which encodes CYP1A1 

protein which is involved in xenobiotics metabolism. The mechanism 

of binding and interaction between PCB and porcine CYP1A1 protein has 

not been discovered. The aim of this study was defining specificity and 

affinity of CYP1A1 protein and selected PCB using in silico methods. 

For this purpose molecular modeling and screening techniques were used. 

From 150 analyzed compounds 10, which had the highest rate of affinity, 

were selected. We noticed that PCB180 showed the highest affinity 

to porcine CYP1A1 protein. We have also identified differences 

in interactions specificity of individual amino acids positions of CYP1A1 

protein with analyzed PCBs. Next step of this studies will be proceeding 

of molecular dynamics simulation and laboratory analysis which could 

confirm bioinformatics data. 
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Potencjalne kierunki biodegradacji odpadów 

mleczarskich w procesie fermentacji metanowej 

Krzysztof Pilarski , pilarski@up .poznan.pl; Wydział Rolnictwa 

i Bioinżynierii, Instytut Inżynieri i Biosystemów; Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu;  

Agnieszka Anna Pilarska , pilarska@up.poznan.pl; Wydział Nauk 

o Żywności i Żywieniu; Instytut Technologii Żywności Pochodzenia 

Roślinnego; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

Materiał organiczny poddany fermentacji metanowej ulega bio-

chemicznemu rozkładowi z udziałem mikroorganizmów – do metanu 

i dwutlenku węgla. Proces ten złożony jest z czterech etapów: hydroliza, 

kwasogeneza, octanogeneza, metanogeneza. Poddane rozkładowi 

w doświadczeniu maślanka oraz serwatka charakteryzują się bardzo 

zbliżonym składem chemicznym. Głównymi ich składnikami są: kwas 

mlekowy, laktoza (tzw. cukier mleczny), tłuszcz oraz białko – kazeina. 

Kwas mlekowy jako związek chemiczny najbardziej podatny na 

biodegradację, spośród wymienionych, najszybciej będzie ulegał 

hydrolizie, dostarczając substratów do przemian w kolejnych fazach. 

Drugim w kolejności związkiem ulegającym biodegradacji jest laktoza. 

Równolegle przebiega rozkład tłuszczu i trójglicerydów kwasu 

palmitynowego oraz oleinowego, natomiast ostatnim składnikiem 

substratów, wymagającym najdłuższego czasu biodegradacji, jest kazeina. 

Dysponując niniejszymi informacjami oraz wiedzą na temat podstawowych 

produktów każdego z etapów fermentacji beztlenowej, zaproponowano 

możliwe kierunki biodegradacji zastosowanych odpadów mleczarskich, 

które przedstawiono w postaci sekwencji reakcji chemicznych. Wiedza 

na temat pośrednich produktów rozkładu materii organicznej, poza 

informacją o potencjalnej wydajności metanu, wynikającej ze stechiometrii 

reakcji (ilość węgla i wodoru), daje obraz czasu trawienia substratu przez 

bakterie oraz inhibitorów, które mogą powstawać podczas procesu. 
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Potential pathways of dairy waste 

biodegradation in anaerobic digestion 

When subjected to anaerobic digestion, organic material is biochemically 

degraded in the presence of microorganisms to produce methane and 

carbon dioxide. The process consists of four steps: hydrolysis, acidogenic 

phase, acetogenic phase and methanogenic phase. The buttermilk and 

cheese whey decomposed in this experiment have very similar chemical 

compositions. Their main biodegradable components are: lactic acid, 

lactose (so-called “lactic sugar”), fat, and casein, which is a protein. Lactic 

acid, the most readily degradable of the chemical compounds, will 

hydrolyze the soonest, providing substrates for the consecutive 

conversions. Lactose is the second most readily biodegradable and the most 

complex compound. Fat is degraded as the second compound along with 

palmitic and oleic acids triglycerides. The last component of the substrates, 

requiring the longest time for its biodegradation, is casein. Based on the 

information, the authors have proposed the possible directions 

of biodegradation for the organic waste materials in this experiment; they 

are shown in the form of chemical reactions.  

Knowledge about intermediate products of biodegradation of organic 

matter is very important for maximization of the efficiency of anaerobic 

digestion. This provides information, not only on the potential biogas 

production rate – which results from stoichiometry (amounts of C and H)  

– but also: digestion times and inhibitors which are generated in the 

biodegradation process. 
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Proteaza wirusa HIV  

– budowa, mechanizm działania, inhibitory 

Martyna Paździor , pazdziormartyna92@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Mikrobiologów "Bakcyl", Wydział Biologii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

Patrycja Horbowicz ,  patrycja.horbowicz@gmail.com; Studenckie 

Koło Naukowe Mikrobiologów "Bakcyl", Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie.  

Jakub Knurek ,  knurekjakub@op.pl; Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów "Bakcyl", Wydział Biologii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

Omawiana w tej pracy proteaza wirusa HIV należy do rodziny proteaz 

aspartylowych. Jest ona 99-aminokwasowym homodimerem z pojedynczym 

centrum aktywnym. Każdy monomer posiada powiększony region β-kartki 

(pętlę bogatą w glicynę), tzw. klapę, która odgrywa istotną rolę w wiązaniu 

substratu, a także dwie reszty aspartylowe, Asp25 Asp25’, kluczowe dla 

aktywności proteolitycznej enzymu. 

Badanie homologii sekwencji HIV PR z innymi komórkowymi 

proteazami aspartylowymi wykazało, że enzym ten posiada sekwencję  

Asp-Thr-Gly , która jest sekwencją konserwatywną proteaz aspartylowych. 

Przynależność HIV PR do rodziny proteaz aspartylowych potwierdza także 

inhibicja tego enzymu in vitro przez pepstatynę, naturalny produkt, który 

selektywnie hamuje aktywność enzymów tej grupy. Struktura dimeryczna, 

w której każdy monomer zawiera jedną triadę Asp-Thr-Gly w pseudo-

symetrycznym centrum aktywnym wykazuje, że centrum aktywne HIV PR 

jest nie do odróżnienia z centrum aktywnym monomerycznych proteaz 

aspartylowych. 

Mechanizm HIV PR jest bardzo podobny do mechanizmu działania 

innych proteaz aspartylowych, jednak nie został on jak dotąd dokładnie 

zbadany. Mechanizm ten zakłada, że reakcja hydrolizy jest jednoetapowym 

procesem, w którym nukleofilowa cząsteczka wody oraz kation wodorowy 

wspólnie atakują wiązanie peptydowe; jednoczesny atak nukleofila 

i elektrofila jest główną różnicą pomiędzy tym podejściem a dotych-

czasowymi hipotezami. 
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HIV protease  

– its structure, mechanism, inhibitors 

HIV PR discussed in this work belongs to a group of aspartic proteases. 

It is a 99 amino acid homodimer with one active site. Each monomer has 

an extended β-sheet region (a glycine-rich loop), the flap, which plays 

a meaningful role in binding of substrate. There are also two aspartyl 

residues, Asp25 and Asp25’ in each monomer, which are essential for 

proteolytic activity of PR. 

Examining a sequence homology of HIV protease and other cellular 

aspartic proteases demonstrates that this enzyme has the sequence Asp-Thr-

Gly, which is conserved among the aspartic protease enzymes. The proof 

that HIV PR belongs to the aspartic proteases group is also in vitro 

inhibition of this enzyme by pepstatin, a natural product selectively 

inhibiting members of this group. The dimeric structure in which each 

monomer contributes one Asp-Thr-Gly triad to the pseudo-symmetric 

active site that is indistinguishable from those of the monomeric aspartic 

proteases. HIV PR mechanism is very similar to other proteases’ 

mechanisms, however it is not fully examined. The mechanism assumes 

that hydrolysis is a one-stage process, in which nucleophilic water molecule 

and hydrogen cation attack a peptide bond; simultaneous attack is the main 

difference between this approach and other hypotheses so far. 
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Rola cholesterolu w enzymatycznej hydrolizie 

modelowych membran zbudowanych 

z fosfolipidu DOPC 
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Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie -
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Skłodowskiej w Lublinie; www.umcs.pl  

W naszych badaniach wykorzystano międzyfazową aktywność 

fosfolipazy A2 do modyfikacji biwarstw lipidowych osadzonych na stałym 

nośniku. Biwarstwy utworzono z fosfolipidu 1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-

fosfocholiny (DOPC) i cholesterolu (Chol). Składniki zmieszano uzyskując 

układy o różnej zawartości cholesterolu, tj. xChol = 0.25; 0.5; and 0.75. 

Płaskie biwarstwy lipidowe uzyskano techniką Langmuira-Blodgett 

na mice. Zmiany w strukturze membran wywołane hydrolizą śledzono 

poprzez wartości swobodnej energii powierzchniowej i jej składowych. 

Powyższe parametry wyznaczono w oparciu o pomiary wstępujących 

i cofających kątów zwilżania wody, formamidu i dijodometanu, stosując 

różne modele oddziaływań międzyfazowych. 

Uzyskane wyniki demonstrują, że obecność cholesterolu w biwarstwie 

DOPC reguluje pracę enzymu. Odzwierciedla się to w zmianach 

parametrów termodynamicznych płaskich biwarstw lipidowych. Wartości 

badanych parametrów pozwalają śledzić zmiany w polarności filmów 

wywołane działaniem PLA2. Dzięki temu można otrzymywać membrany 

o zdefiniowanych właściwościach hydrofilowo/hydrofobowych.  
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Role of cholesterol in the enzymatic hydrolysis 

of model membranes constituted 

by phospholipid DOPC 

Our studies were focused on exploiting the interfacial activity 

of phospholipase A2 (PLA2) for modification of solid supported lipid 

bilayers formed by phospholipid 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

(DOPC) and cholesterol (Chol) which were mixed at different cholesterol 

molar fractions, i.e. xChol = 0.25; 0.5; and 0.75. The planar lipid bilayers 

were obtained by means of Langmuir-Blodgett technique on mica plates 

from the surface of pure water. The changes in the membrane properties 

caused by PLA2 action were tracked via values of the surface free energy 

and its components. These parameters were determined from the advancing 

and receding contact angle measurements of water, formamide and 

diiodomethane, and using different models of the interfacial interactions. 

The obtained results demonstrate that the presence of cholesterol in DOPC 

bilayers regulates the enzyme action. This reflects in changes 

of thermodynamic parameters of the supported lipid bilayers. The changes 

of these thermodynamic parameters allow tracking the changes in film 

polarity under the PLA2 action. Therefore the membrane surfaces 

of defined hydrophilic/hydrophobic properties can be produced.  
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Rola katepsyn B i L  

w zakażeniu wirusem Ebola 

Magdalena Bossowska , bossowska.magdalena@o2.pl; Zakład 

Immunologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, www.sggw.pl  

Matylda Mielcarska , matyldan@gmail.com; Zakład Immunologii, 

Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl  

Katepsyny należą do lizosomowych proteaz cysteinowych – enzymów, 

katalizujących hydrolityczny rozpad łańcucha peptydowego. Zlokalizowane 

są w lizosomach jako endopeptydazy. Działanie katepsyn jest ściśle 

regulowane ze względu na ich wysokie stężenie w komórce i zdolność do 

pracy w środowisku kwaśnym. Ich rola polega głównie na przekształcaniu 

wielu proenzymów i prohormonów w formy aktywne, jednak ich funkcja 

zależy przede wszystkim od ich lokalizacji w komórce lub tkance. 

Ostatnio przeprowadzone badania wykazały, że katepsyny B i L są 

niezbędnymi czynnikami podczas wnikania wirusa Ebola do komórek. 

Pierwszym etapem wniknięcia wirusa jest wiązanie z czynnikami 

mocującymi i receptorami na powierzchni komórek za pomocą 

glikoproteiny (GP) wirusowej, składającej się z dwóch podjednostek: GP1 

i GP2. Następnie wirus ulega internalizacji do wczesnego endosomu, który 

jest przekształcany do późnego endosomu/lizosomu zawierającego 

katepsyny B i L. Proteazy te powodują rozszczepienie GP1 do mniejszej 

podjednostki GP1 o masie 20 kDa, a następnie do jeszcze mniejszej 

podjednostki o masie 19 kDa. Najbardziej krytycznym etapem jest 

rozpoczęcie fuzji wirusa i membrany endosomu, która jest niezbędna do 

penetracji wirusa i jego replikacji. 

Podsumowując, katepsyny B i L biorą udział w krytycznym etapie  

– proteolizie GP wirusa Ebola, umożliwiając fuzję wirusa z błoną 

endosomu, prowadzącą do infekcji. Zrozumienie szczegółowej roli 

katepsyn może przyczynić się do rozwoju skutecznych metod zapobiegania 

lub leczenia zakażenia wirusem Ebola. 
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The role of cathepsins B and L  

during Ebola virus entry 

Cathepsins belong to lysosomal cysteine proteases – a group of enzymes 

that catalyze the hydrolytic breakdown of the peptide chain. They are 

located in lysosomes as endopeptidases. The activity of cathepsins is tightly 

regulated because of their high concentration in cells and the ability 

to operate in an acidic environment. Their role is focused on the 

transformation of many proenzymes and prohormones in active form, but 

their function depends on their location in the cell or tissue. 

Recent studies have shown that cathepsin B and cathepsin L are essential 

factors during Ebola virus (EBOV) infection. The first stage of virus 

penetration is binding to attachment factors and receptors on the cell 

surface through the viral glycoprotein (GP), that is composed of two 

subunits: GP1 and GP2. Next, virus is internalized into a macropinosome, 

which is then converted into late endosome/lysosome containing cathepsin 

B and cathepsin L. These proteases cleave EBOV GP1 and generate 

a 20 kDa, and then a 19 kDa form of the glycoprotein. The most critical 

step is the initiation of fusion between viral and endosome membrane, 

which is required for virus penetration and ensuing replication. 

In summary, cathepsins B and L are involved in the critical step – the 

proteolysis of EBOV GP, enabling the fusion of viral and endosome 

membrane leading to infection. Understanding detailed role of cathepsins 

could contribute to develope effective methods for the prevention 

or treatment of Ebola virus infections. 
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Subtylizynopodobna proteinaza z bakterii 

antarktycznych Pseudoalteromonas sp. 93 

Ewa Gromek , ewa.gromek@p.lodz.pl; Politechnika Łódzka, Instytut 

Biochemii Technicznej, Łódź, www.p.lodz.pl  

Marianna Turkiewicz , marianna.turkiewicz@p.lodz.pl; Politechnika 

Łódzka, Instytut Biochemii Technicznej, Łódź, www.p.lodz.pl  

Proteazy, jedna z najważniejszych grup enzymów, znajdują 

zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, jak np. produkcja żywności, 

farmaceutyków czy detergentów. Korzystną cechą tych biokatalizatorów, 

z punktu widzenia ekonomiki procesu, może być ich adaptacja do działania 

w niskich temperaturach. Ta właściwość jest charakterystyczna dla 

enzymów mikroorganizmów bytujących w zimnych biotopach. 

Z utworzonej w Instytucie Biochemii Technicznej PŁ kolekcji 

mikroorganizmów pochodzących z różnych siedlisk Antarktyki, 

wyselekcjonowano szczep bakterii Pseudoalteromonas sp. nr 93, 

wyizolowany z wnętrzności antarktycznego kryla Euphausia superba 

Dana, który produkuje subtylizynopodobną proteazę o masie 

cząsteczkowej 45 kDa, stabilizowaną jonami Ca
2+

. Enzym najefektywniej 

hydrolizuje substraty naturalne i syntetyczne w pH 10,0 w temperaturze 

45°C, zachowując 12-42% maksymalnej aktywności w zakresie 0-25°C. 

Proteinaza 93 pozostaje stabilna do 55°C przez 60 min, a w pH 11,0 

zachowuje 70% aktywności maksymalnej. Enzym charakteryzuje się także 

halotolerancyjnością, utrzymując po 24 h inkubacji w 4 M roztworze KCl 

ok. 70% i 50% aktywności, odpowiednio w 4°C i 25°C. Ponadto, 

proteinaza 93 jest stabilna w obecności handlowych detergentów. 

Właściwości serynowej proteinazy Pseudoalteromonas sp. nr 93, takie 

jak: alkaliczne optymalne pH, alkalostabilność, wysoka aktywność 

w niskich temperaturach, jak i halotolerancyjność, wskazują na potencjalną 

użytkową wartość tego enzymu. 
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A subtilisin-like protease from the Antarctic 

bacterium Pseudoalteromonas sp., strain 93 

Proteases are among the most valuable enzymes. They find application 

in the food, detergent, pharmaceutical, leather and silk industries. From 

economical point of view, a desirable feature of this group of biocatalysts 

is cold-adaptation, which is characteristic of enzymes from microorganisms 

living in cold environments. 

The strain of Pseudoalteromonas sp. no 93 from the pure culture collection 

at the Institute of Technical Biochemistry of the TUL, isolated from 

alimentary tract of Antarctic krill Euphausia superba Dana, secretes 

extracellularly a subtilisin-like protease. The purified enzyme has 

a molecular mass of approximately 45 kDa and is stabilized by Ca
2+

 ions. 

Optimal activity is exhibited at 45°C and pH 10.0 against natural and 

synthetic substrates and is retained 12-42% maximum activity in the 

temperature range between 0 and 25°C. The protease is stable up to 55°C 

for 60 minutes, and at pH 11.0 it displays 70% maximum activity. The 

protein exhibits satisfactory stability in salt solutions. During 24 incubation 

at 4°C and 25°C in 4 M KCl it lost about 30% and 50% of an initial 

activity, respectively. Moreover, the protease 93 is stable in presence 

of commercially available detergents. 

The properties of the subtilisin-like protease from the Antarctic bacterium 

Pseudoalteromonas sp., strain 93, such as alkaline optimal pH, 

alkalistability, relatively high activity at low temperatures and 

halotolerance demonstrate its potential for applied research. 
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Właściwości katalityczne  

beta-D-fruktofuranozydazy z Saccharomyces 

cerevisiae immobilizowanej na celulozie 

bakteryjnej inkrustowanej cząstkami 

ferromagnetycznymi 

Radosław Drozd , rdrozd@zut.edu.pl; Wydział Biotechnologii 

i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie, www.zut.edu.pl;  
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i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie, www.zut.edu.pl;  

Rafał Rakoczy , rafał.rakoczy@zut.edu.pl; Instytut Inżynierii 
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Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,www.zut.edu.pl;  

Karo l Fijałkowski , karol.fijalkowski@zut.edu.pl; Wydział 

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie, www.zut.edu.pl  

Beta-D-fruktofuranozydaza z S. cerevisiae (E.C 3.2.1.26) jest 

glikohydrolazą, która znalazła zastosowanie w wielu procesach 

technologicznych począwszy od przemysłu spożywczego aż po produkcję 

bio-paliw. Enzym ten charakteryzuje się wysoka stabilność operacyjną. 

W procesach stosowany jest on zarówno w formie natywnej 

i immobilizowanej na różnego rodzaju syntetycznych i naturalnych 

nośnikach polimerowych. Jednym z takich naturalnych polimerów jest 

celuloza bakteryjna (BC), która dzięki swoim unikalnym właściwościom 

fizykochemicznym jest doskonałym nośnikiem do immobilizacji enzymów. 

Połączenie BC z cząstkami czułymi na pole magnetyczne, może rozszerzyć 

jej potencjał aplikacyjny, ułatwiając separację zimmobilizowanego enzymu 

z medium reakcyjnego. Tego typu nośnik podatny na oddziaływanie pola 

elektromagnetycznego może znaleźć zastosowanie w reaktorach 
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wspomaganych wirującym polem magnetycznym (WPM). Wirujące pole 

magnetyczne stanowi alternatywę do tradycyjnych sposobów mieszania 

medium reakcyjnego oraz może wpłynąć na zwiększenie efektywności 

prowadzonego procesu.  

W niniejszej pracy przeanalizowano parametry katalityczne inwertazy 

drożdżowej immobilizowanej na modyfikowanej cząstkami ferromagne-

tycznymi celulozie bakteryjnej, eksponowanej na wirujące pole magnetyczne. 

Inwertaza immobilizowana na analizowanym nośniku wykazywała 

zbliżone właściwości katalityczne do wolnej formy enzymu. Natomiast 

ekspozycja na WPM nie wpływała istotnie na właściwości katalityczne 

inwertazy.  

Część badań wykonana została w ramach grantu finansowanego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (LIDER/011/221/L-5/13/NCBR/2014). 
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The catalytic properties  

of beta-D-fructofuranosidase from 

the Saccharomyces cerevisiae immobilized 

on bacterial cellulose inlaid with 

ferromagnetic particles 

Beta-d-fructofuranosidase from S. cerevisiae (EC 3.2.1.26) is glyco-

hydrolase, which is used in many technological processes ranging from the 

food industry to the production of biofuels. The enzyme is characterized 

by high operational stability. In the many systems is used in the native form 

and immobilized on a variety of natural or synthetic polymeric carriers. 

One such natural polymers is bacterial cellulose (BC), which, thanks 

to their unique physical and chemical properties is an excellent carrier for 

the immobilization of enzymes. The suplementing of the BC carrier 

structure by sensitive to a magnetic field particles, may extend of its 

application potential, facilitating the separation of the immobilised enzyme 

from the reaction medium. This kind of carrier, which is susceptible to the 

effects of electromagnetic fields can be used in reactors assisted by the 

rotating magnetic field (RMF). The rotating magnetic field is an alternative 

to traditional methods of mixing the reaction medium and may result 

in improved efficiency of the process. 

In this study we analyzed of the catalytic parameters yeast invertase 

immobilized on a modified by ferromagnetic particles bacterial cellulose, 

in reactor supported by the rotating magnetic field. 

Invertase immobilized on a studied carrier showed similar catalytic 

properties to the native form of enzyme. Moreover exposure to the RMF 

had no significant effect on the catalytic properties of invertase. 

Acknowledgements: This work was supported in part by National Centre 

for Research and Development in Poland (Grant No. LIDER/011/221/L-

5/13/NCBR/2014). 
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Wpływ fosforylacji na inhibicję powolnego 

wiązania syntazy tymidylanowej 
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Inhibicja powolnego wiązania endogennej syntazy tymidylanowej (TS), 

izolowanej z różnych materiałów o tym samym pochodzeniu gatunkowym, 

wykazuje różną – dwufazową lub liniową – zależność prędkości inaktywacji 

od czasu. Zbadano fosforylację enzymu jako jedną z możliwych przyczyn 

tego zjawiska. Porównano wrażliwość na inhibicję powodowaną przez 

powoli wiązane inhibitory (FdUMP i N4-OH-dCMP) dwu frakcji wysoko 

oczyszczonego preparatu rekombinowanej TS, ufosforylowanej 

i nieufosforylowanej, rozdzielonych z zastosowaniem chromatografii 

powinowactwa na złożu tlenku/wodorotlenku metalu (MOAC). Fosforylacja 

dotycząca wyłącznie reszt histydynowych wpływa na parametry kinetyczne 

inhibicji, obniżając wartość Vmax i zmieniając zależność prędkości 

inaktywacji od czasu na dwufazową. Zmiana tej zależności jest 

spowodowana prawdopodobnie pojawieniem się asymetrii wprowadzonej 

przez fosforylację tylko jednej podjednostki dimeru TS, która z kolei 

powoduje asymetryczne wiązanie cząsteczek badanych inhibitorów. 
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Slow-binding inhibition of thymidylate 

synthase is affected by phosphorylation 

Slow-binding inhibition of endogenous thymidylate synthase (TS), isolated 

from materials of the same specific origin, is known to show differing 

patterns of the dependence of the inactivation rate on time, ie biphasic 

or linear. A possibility of this phenomenon to be caused by enzyme 

phosphorylation was tested. Sensitivities to inhibition by two slow-binding 

inhibitors, FdUMP and N4-OH-dCMP, of phosphorylated and non-

phosphorylated recombinant TS fractions were compared. Both fractions 

of the enzyme were highly purified and separated using metal 

oxide/hydroxide affinity chromatography (MOAC). Phosphorylation, found 

to concern histidine residues exclusively, influenced enzyme kinetics by 

lowering Vmax and altered the pattern of the dependence of the 

inactivation rate on time to biphasic. The altered time dependence 

of inactivation rate pattern appears to result from asymmetry introduced 

by phosphorylation of only one subunit of the TS dimer that causes in turn 

asymmetric binding of each inhibitor studied. 
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Wpływ jonów cynku na wzrost i przeżywalność 

szczepu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 

Rt24.2 i jego pochodnych różniących się 

poziomem syntezy egzopolisacharydu 
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Glebowa bakteria Rhizobium leguminosarum produkuje znaczne ilości 

zewnątrzkomórkowego polisacharydu (EPS), który chroni ją przed 

niekorzystnymi czynnikami środowiska. PssA o aktywności glukozylo-IP-

transferazy jest kluczowym enzymem w szlaku syntezy EPS. Białko to 

przenosi glukozo-1-fosforan z UDP-glukozy na nośnik lipidowy 

zakotwiczony w błonie wewnętrznej bakterii. Celem pracy było zbadanie 

wpływu jonów cynku na wzrost i przeżywalność szczepu dzikiego 

R.leguminosarum bv. trifolii Rt24.2, szczepu Rt5819 z mutacją w genie 

pssA niezdolnego do syntezy EPS oraz szczepu Rt24.2(pBA1) 

zawierającego dodatkowe kopie tego genu na plazmidzie pBA1 

i produkującego niemal 2-krotnie więcej tego polisacharydu od szczepu 

dzikiego. Wzrost szczepów określono poprzez pomiar gęstości optycznej 

hodowli z dodatkiem różnych stężeń jonów cynku (0,1 – 1 mM ZnSO4), 

natomiast przeżywalność bakterii zbadano dla 0,5 mM i 10 mM stężenia 

metalu i 24-godz. oraz 96-godz. hodowli. Badania wykazały, że najbardziej 

wrażliwy był szczep Rt5819 nieprodukujący EPS, którego wzrost był 

hamowany już przy stężeniu 0,5 mM. W przypadku przeżywalności 

bakterii, ustalono że zarówno w hodowlach 24- jak i 96-godzinnych 

najbardziej wrażliwy na obecność jonów cynku był również szczep Rt5819. 
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Natomiast szczep Rt24.2(pBA1) produkujący zwiększone ilości EPS 

wykazywał najlepsze przystosowanie do testowanych stężeń tego metalu. 

Uzyskane wyniki wskazują, że białko PssA zaangażowane w produkcji 

EPS pełni ważną rolę w ochronie R.leguminosarum do stresu wywołanego 

jonami cynku. 

Badania zostały zrealizowane dzięki funduszom grantu Narodowego 

Centrum Nauki nr 2012/07/B/NZ1/00099. 

The influence of zinc ions on growth 

and survival of Rhizobium leguminosarum 

bv. trifolii strain Rt24.2 and its derivatives 

differing of levels of exopolysaccharide synthesis 

Rhizobium leguminosarum is a soil bacterium capable to produce 

extracellular polysaccharide (EPS) which plays an important role in 

protection of its cells against environmental conditions. A glucosyl-IP-

transferase PssA is a key enzyme in the EPS biosynthesis pathway. This 

enzyme transfers glucose-1-phosphate from UDP-glucose to the lipid 

carrier located in the inner membrane. In this study, the influence of zinc 

ions on growth and survival of R.leguminosarum bv. trifolii wild-type 

Rt24.2, Rt5819 with a mutation in pssA which abolished EPS synthesis, 

and Rt24.2 (pBA1) derivative containing additional pssA copies and 

producing significantly more EPS than the wild-type strain was established. 

The growth of the tested strains in the presence of different concentrations 

of ZnSO4 (0.1 – 1 mM) was determined by the measurement of optical 

density of cultures. Survival of bacterial cells was established using 

0.5 mM and 10 mM concentrations of the metal and 24-h and 96-h growth 

cultures. The results obtained in this study indicated that Rt5819 mutant 

unable to synthesize EPS was the most sensitive among the tested strains 

to zinc ions, and its growth was inhibited by 0.5 mM ZnSO4. Similarly 

in the bacterial viability assay, the Rt5819 mutant proved to be the most 

sensitive, whereas the Rt24.2(pBA1) strain was the most resistant to this 

heavy metal. These data shows that the PssA involved in EPS synthesis 

plays an important role in protection of R. leguminosarum against zinc stress. 

The research was supported by the grant of the National Science Centre 

no. 2012/07/B/NZ1/00099.  
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Wykorzystanie mezoporowatych materiałów 

do unieruchamiania enzymów 

Małgorzata Skibińska , malgorzata_skibinska90@wp.pl, Zakład 

Krystalografii, Wydział Chemii,  Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej, www.umcs.pl  

Enzymy znajdują duże zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, 

m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym jako 

biokatalizatory. Jednak ze względu na ich niską stabilność, szybką utratę 

aktywności oraz wrażliwość na zmianę warunków fizykochemicznych 

reakcji zaczęto szukać metod, które pozwoliły na zniwelowanie tych 

mankamentów. Cel został osiągnięty dzięki zastosowaniu metod 

immobilizacji. Unieruchamianie enzymów może odbywać się na drodze 

fizycznej bądź też chemicznej, m.in. poprzez tworzenie wiązań 

kowalencyjnych, mikrokapsułkowanie, adsorpcję na powierzchni nośnej.  

Do unieruchomienia enzymów powinny być wykorzystywane materiały 

wytrzymałe mechanicznie i chemicznie, które łatwo oddzielić od 

mieszaniny reakcyjnej. Ze względu na duży rozmiar porów atrakcyjne do 

tego celu stają się materiały mezoporowate. Dodatkowo istotną rolę 

odgrywa tu możliwość modyfikowania i funkcjonalizacji powierzchni tych 

materiałów. Przykładami zastosowań jest wykorzystanie mezoporowatej 

krzemionki SBA-15 do unieruchomienia enzymu obecnego w komórkach 

grzyba- lakkazy, unieruchomienie trypsyny poprzez adsorpcję fizyczną 

z wykorzystaniem MCM-41.  

  



I Konferencja Naukowa Enzymos Enzymy w nauce i przemyśle 

Postery Naukowe 

 

115 

 

The use of mesoporous materials 

for immobilization of enzymes 

Enzymes are widely used in various industries, such as food industry, 

pharmaceutical and chemical as biocatalysts. However, due to their low 

stability, rapid loss of activity and sensitivity to change of conditions 

physicochemical reaction began to look for methods that allowed 

us to remedy those shortcomings. The purpose was achieved by using 

methods of immobilization. Immobilization of enzymes can be carried out 

by physical or chemical, including, for example by covalent bond 

formation, microencapsulation, adsorption to a support surface.  

To the immobilization of enzymes should be used the materials with 

mechanically and chemically strong, which can be easily separated from 

the reaction mixture. Thanks to the large size pore mesoporous materials 

are attractive for this purpose. In addition, very important fact is that we 

can modify and functionalize the surface of these materials. Examples 

of applications is the use mesoporous silica SBA-15 to immobilize the 

enzyme present in the cells of fungus- laccase, trypsin immobilized 

by physical adsorption by using MCM-41. 
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Wykorzystanie pektynaz  

w przemyśle spożywczym 

Natalia Kopik , nataliakopik@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

Biochemików UMCS, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl;  

Jakub Knurek , knurekjakub@op.pl; Studenckie Koło Naukowe 

Biochemików UMCS, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl  

Do grupy pektynaz należą liczne enzymy stosowane w procesie 

degradacji pektyn. Ich działanie odkryto już w latach 30. XX wieku, kiedy 

po raz pierwszy użyto ich do obróbki miazgi i soku jagód. Dzięki taniej 

produkcji oraz wysokiej aktywności szybko stały się bardzo popularnym 

sposobem oczyszczania przetworów owocowych oraz wina. Ich 

biologiczny potencjał wykorzystano w pełni dzięki zastosowaniu metod 

inżynierii genetycznej, co pozwoliło zoptymalizować metody przemysłowe 

m.in. produkcji papieru, oczyszczania ścieków, izolacji protoplastów czy 

ekstrakcji oleju rzepakowego. Umiejętne zastosowanie preparatów 

enzymatycznych daje możliwość racjonalnego wykorzystania substratów, 

zastosowania nowych, niespotykanych dotychczas w przemyśle spożywczym 

surowców oraz pozwala na utylizację odpadów przemysłowych, działając 

w ten sposób na rzecz ochrony środowiska. 

Pektynazy mogą być produkowane przez pleśnie, drożdże oraz bakterie. 

Enzymy wyekstrahowane z różnych źródeł różnią się optymalnymi 

warunkami działania. Obecnie do produkcji pektynaz na szeroką skalę 

przemysłową stosuje się genetycznie zmodyfikowane szczepy Aspergillus 

sp. Poszukiwane są sposoby na zwiększenie zakresu temperatury oraz pH, 

w jakim działać mogą te enzymy. 
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Exploit pectinases in food industry 

The group of pectinases include a plurality of enzymes used in the 

degradation of pectin. Their activity has already been discovered in the 30s 

of the XX century, when the first time they were used for the processing 

of pulp and juice berries. Thanks to cheap production and high activity 

quickly became a very popular way of clearing the processed fruit and 

wine. Their biological potential fully used by genetic engineering allowing 

the optimization of industrial methods include paper production, 

wastewater treatment, protoplast isolation or extraction of rape seed oil. 

Skillful use of enzyme preparations enables efficient use of substrates, the 

use of new, never seen before in the food industry raw materials and allows 

for disposal of industrial waste, thus acting to protect the environment. 

Pectinases can be produced by molds, yeasts and bacteria. Enzymes 

extracted from different sources differ in optimum operating conditions. 

Currently, the production of pectinases on a large industrial scale is used 

genetically engineered strains of Aspergillus sp. They are looking for ways 

to increase the range of temperature and pH at which the enzymes can 

function. 
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Zastosowanie enzymu katalazy  

w badaniach naukowych 

Dariusz Rydzyński , dariuszrydz@wp.pl: Katedra Fizjologii, Genetyki 

i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie,www.uwm.edu.pl  

Katalaza jest enzymem z grupy oksydoreduktaz. Występuje 

w komórkach bakterii tlenowych, roślin, grzybów a także zwierząt i ludzi. 

Występowanie katalazy zbadano u ponad 300 organizmów. Rośliny 

wykształciły różne systemy obronne w odpowiedzi na czynniki stresowe. 

Jednym z nich jest wytwarzanie reaktywnych form tlenu (ROS). 

Zaangażowane w ten proces są tzw. enzymy stresu oksydacyjnego. 

Zaliczamy do nich m.in. dysmutazę ponadtlenkową (SOD), katalazę 

(CAT), peroksydazę (POX), reduktazę glutationową (GR). Katalaza 

rozkłada nadtlenek wodoru powodując uwalnianie tlenu cząsteczkowego. 

Nadtlenek wodoru powstaje w wielu reakcjach enzymatycznych, jako 

produkt uboczny i jest substancją toksyczną dla organizmu. W wyniku 

reakcji nadtlenku wodoru z jonami metali takimi jak żelazo lub miedź 

powstaje najbardziej reaktywny ze wszystkich rodnik hydroksylowy (·OH). 

Zwierzęta w odpowiedzi na czynnik szkodliwy mogą reagować 

przemieszczaniem się z miejsca jego działania. Rośliny ze względu na 

ograniczoną zdolność poruszania reagują na czynniki stresowe zmianami 

w metabolizmie. Celem pracy było określenie przydatności enzymu, jakim 

jest katalaza, jako wyznacznika wpływu działania substancji chemicznych 

na rośliny.  
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The use of the catalase enzyme in research 

Catalase is an enzyme from the group of oxidoreductases. It occurs in the 

cells of aerobic bacteria, plants, fungi, animals and humans. The presence 

of catalase was studied in more than 300 organisms. Plants developed 

a variety of defense systems in response to stress factors. One of them is the 

production of reactive oxygen species (ROS). Involved in this process are 

oxidative stress enzymes. Among these are: superoxide dismutase (SOD), 

catalase (CAT), peroxidase (POX), glutathione reductase (GR). Catalase 

decomposes hydrogen peroxide causing release of molecular oxygen. The 

hydrogen peroxide is in many enzymatic reactions as a by-product, and 

is a substance toxic to the organism. The reaction of hydrogen peroxide 

with metal ions such as iron or copper formed the most reactive radical  

– hydroxyl radical (·OH). Animals in response to harmful agent may react 

in moving from the site of action. Plants due to the limited ability to move 

react to the stress by metabolism changes. The aim of the study was 

to determine the usefulness of the catalase, as an indicator of the impact 

of chemicals on the plants. 

  



I Konferencja Naukowa Enzymos Enzymy w nauce i przemyśle 

Postery Naukowe 

 

120 

 

Zastosowanie pomiaru aktywności 

peroksydazy gwajakolowej  

w tkankach roślinnych 

Małgorzata Margas , malgorzata.margas@uwm.edu.pl  

Nagromadzenie reaktywnych form tlenu w komórkach roślinnych może 

skutkować uszkodzeniem struktur komórkowych czy programowanej 

śmierci komórki, czyli apoptozy. Formą obrony przed skutkami stresu 

oksydacyjnego w komórkach jest wytwarzanie wyspecjalizowanych 

enzymów, katalizujących reakcje przekształcenia rodników tlenowych do 

nieszkodliwych form.  

Wśród enzymów antyoksydacyjnych wyróżniono obecną w cytoplazmie, 

wakuoli, ścianie komórkowej glikoproteinę, peroksydazę gwajakolową 

(POX). Laboratoryjne oznaczenie aktywności POX z powodzeniem 

wykorzystuje się w celu określenia poziomu stresu w tkankach roślinnych 

pod wpływem różnych czynników. W literaturze pojawiają się doniesienia, 

dotyczące wpływu stężeń chemioterapeutyków, wśród nich antybiotyków, 

obecnych w glebie na aktywność peroksydazy gwajakolowej w siewkach 

roślin uprawnych. Ponadto analizie poddawane są tkanki roślin pod 

wpływem nadmiernego zasolenia, hiper- i hipotermii, niektórych jonów 

metali czy promieniowaniu UV. Badania wykazują wzrost aktywności 

enzymów stresu oksydacyjnego, przede wszystkim peroksydazy 

gwajakolowej u roślin pod wpływem zastosowanych stresorów. Ponadto 

aktywność POX zwiększa się wraz ze wzrostem użytego stężenia substancji 

lub natężeniem zastosowanego czynnika.  

Przeprowadzone doświadczenia wskazują na możliwość wykorzystania 

analiz aktywności POX w ocenie kondycji oraz układu prooksydacyjno-

antyoksydacyjnego siewek różnych gatunków roślin. 
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The role of guaiacol peroxidase activity 

measurement in plant tissues 

Accumulation of reactive oxygen species in plant cells may result 

in damage to cellular structures or apoptosis. Production of specialized 

enzymes that catalyze the conversion reactions of oxygen radicals 

to harmless form is a way of protection against the effects of oxidative 

stress.  

Guaiacol peroxidase (POX) is one of antioxidant enzymes, present in the 

cytoplasm, vacuole and cell wall. POX assay is successfully used 

to determine the level of stress in plant tissues due to various factors. 

Reports on the effects of the concentration of chemioterapeutic agents, 

including antibiotics on peroxidase activity in crops are in literature. 

Furthemore POX activity of plant tissues under the influence of excessive 

salinity, hyper- and hypothermia, some metal ions and UV- radiation are 

analyzed. Studies show an increase in activity of oxidative stress enzymes, 

especially guaiacol peroxidase of the plants after stressor use. Moreover 

POX activity increased with increasing concentration of the used substance. 

Experiments indicate the possibility of using POX activity analysis 

in assessing the condition of plant seedlings. 
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Znaczenie glukozylotransferazy PssA 

w adaptacji Rhizobium leguminosarum 

bv. trifolii do warunków środowiskowych 

Kamila Rachwał ,  rachwal.kamila@gmail.com; Zakład Genetyki 

i Mikrobiologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział 

Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, 

www.umcs.pl  

Magdalena Kopycińska ,  makopycinska@gmail.com; Zakład Genetyki 

i Mikrobiologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział 

Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, 
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Monika Janczarek ,  mon.jan@poczta.umcs.lublin.pl; Zakład Genetyki 

i Mikrobiologii, Instytut Mik robiologii i Biotechnologii, Wydział 

Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, 

www.umcs.pl  

Glukozylo-IP-transferaza PssA jest białkiem o masie 29,32 kDa, które 

uczestniczy w pierwszym etapie syntezy egzopolisacharydu (EPS) 

u Rhizobium leguminosarum. Enzym ten przenosi glukozo-1-fosforan 

z UDP-glukozy na nośnik izoprenylofosforanowy (IP) zlokalizowany 

w błonie wewnętrznej tej bakterii. Mutacja w genie pssA powoduje 

całkowite zahamowanie syntezy EPS, który odgrywa kluczową rolę 

w adaptacji R. leguminosarum do niekorzystnych warunków środowiskowych. 

Szczep Rt5819 zawierający mutację w genie pssA wykazuje istotnie 

obniżoną ruchliwość i zdolność wykorzystywania niektórych składników 

odżywczych. Natomiast szczep Rt24.2(pBA1) zawierający dodatkowe 

kopie tego genu na plazmidzie pBA1, produkuje zwiększoną ilość EPS. 

Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu takich 

czynników, jak: czas hodowli, temperatura, pH i NaCl na wzrost oraz 

przeżywalność szczepu dzikiego R. leguminosarum bv. trifolii Rt24.2 oraz 

szczepu Rt5819 z mutacją w genie pssA. Zaobserwowano, że mutant 

w genie pssA wykazywał znacznie obniżoną przeżywalność oraz 

intensywność wzrostu w porównaniu do szczepu dzikiego we wszystkich 

badanych warunkach, co wskazuje na istotne znaczenie EPS 
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w przystosowaniu się bakterii R. leguminosarum do niekorzystnych 

warunków środowiskowych. 

Badania wykonano z funduszy grantu Narodowego Centrum Nauki 

nr 2012/07/B/NZ1/00099. 

Role of the glucosyltransferase PssA 

in adaptation of Rhizobium leguminosarum 

bv. trifolii to environmental conditions 

Glucosyl-IP-transferase PssA is a protein of the molecular weight 

29.32 kDa which participates in the first step of exopolysaccharide (EPS) 

synthesis in Rhizobium leguminosarum. This enzyme transfers glucose-1-

phosphate from UDP-glucose to isoprenyl phosphate (IP) carrier located 

in bacterial inner membrane. Mutation in the pssA gene in R. leguminosarum 

totally abolishes production of EPS, which plays a crucial role in adaptation 

of this bacterium to environmental conditions. A Rt5819 strain with 

a mutation in the pssA gene exhibits reduced motility and ability to utilize 

some nutrients. In contrast, a strain Rt24.2(pBA1) containing additional 

copies of this gene on the pBA1 plasmid produces significantly increased 

amounts of EPS. In this work the influence of several environmental factors 

such as time of the growth, pH value, temperature and NaCl on growth and 

survival of wild type R. leguminosarum bv. trifolii Rt24.2 and the strain 

Rt5819 with pssA mutation was studied. The data obtained indicated that 

survival and a growth rate of the pssA mutant was significantly decreased 

in comparison to the wild type strain in all the tested conditions, that 

confirms an essential role of EPS in adaptation of R. leguminosarum 

to unfavorable environmental conditions.  

The research was supported by the grant of the National Science Centre 

no. 2012/07/B/NZ1/00099.
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