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Dodatnia i ujemna kooperacja centrów aktywnych 

enzymu. Allosteria. Jak wykryć eksperymentalnie? 

Homotropowe (kooperacyjne) i heterotopowe 

(allosteryczne) aktywatory i inhibitory enzymów 

Ewa Luchter-Wasylewska, mbwasyle@cyf-kr.edu.pl, Katedra Biochemii Lekarskiej 

CM UJ 

Izoterma adsorpcji opisuje adsorpcję adsorbatu do adsorbentu. Kształt izo-

termy sorpcji zależy od ilości współpracujących centrów wiązania adsorbenta.  

Izoterma adsorpcji (krzywa wysycenia enzymu-substratem) I rzędowej 

reakcji katalizowanej działaniem enzymu z 1 centrum aktywnym lub  

z n równocennych centrów aktywnych jest hiperbolą, opisaną równaniem 

Hilla gdy h = 1, czyli równaniem Michaelisa-Menten. Stale kinetyczne 

hiperboli to kcat i KM = K0.5. 

 

Izoterma adsorpcji (krzywa wysycenia enzymu-substratem) I rzędowej 

reakcji katalizowanej działaniem enzymu z n dodatnio kooperujących (współ-

pracujących) centrów aktywnych jest sigmoidą, opisaną równaniem Hilla gdy 

h>1. Stale kinetyczne sigmoidy to kcat, K0.5 i h.  

Jak wykryć czy enzym wykazuje dodatnią lub ujemną kooperację wiązania 

substratu? 

Wykonać krzywe wysycenia enzymu-substratem dla początkowych stężeń 

substratu [S]o w zakresie 0.1 do 10 KM. Obliczyć stałe kinetyczne z równania 

Hilla; h = 1 – brak kooperacji; h > 1 – dodatnia kooperacja; gdy h < 1 – 

ujemna kooperacja. 

Jak wykryć czy właściwości kooperacyjne enzymu zależą od zmiany 

struktury IV rzędowej? 

Eksperymenty przeprowadzić przy kilku stężeniach enzymu. W przypadku 

różnic we wartościach stałych, odpowiedź jest pozytywna. 
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Przykład badań kinetyki kwaśnej fosfatazy prostatowej (PAP) [EC 3.1.3.2]  

PAP wykazuje dodatnią kooperację wiązania substratów: sigmoida opisana 

równaniem Hilla (h > 1) 

Substraty hydrolizy – homotropowe aktywatory procesu wiązania z enzy-

mem – kooperacja 

Winian i wanadan – heterotropowe inhibitory procesu wiązania z enzy-

mem – allosteria 

Stałe kinetyczne: kcat nie zmienia się, K0.5, efficiency) kcat/K0.5 oraz h 

zmieniają się ze zmianą stężenia enzymu 

Kooperacyjna i allosteryczna regulacja katalitycznej aktywności PAP jest 

powodowana zależną-od-substratu oraz zależną-od-stężenia enzymu dyso-

cjacją/asocjacją katalitycznie aktywnych oligomerów PAP (monomer-dimer-

tetramer), czyli zależy od zmian struktury IV rzędowej enzymu. 

Model Monod-Wyman-Changeux nie ma zastosowania w wyjaśnianiu 

mechanizmu regulacji katalitycznej aktywności PAP.  
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Enzymy w produkcji drobiarskiej 

dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Mariusz Korczyński 

dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. uczelni, Wydział Biologii i Hodowli 

Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Produkcja drobiu nieustannie rośnie zarówno w Polsce, jak i na świecie, co 

powoduje konieczność poszukiwania nowych komponentów paszowych 

i rozwiązań żywieniowych mających na celu poprawienie dobrostanu zwierząt  

oraz zwiększenie wykorzystania składników pokarmowych, a w konsekwencji 

mniejszy depozyt biogenów do środowiska naturalnego. Surowce paszowe 

pochodzenia roślinnego mogą zawierać w swoim składzie liczne komponenty, 

które nie ulegają strawieniu, takie jak polisacharydy nieskrobiowe oraz 

czynniki antyżywieniowe, które z kolei mogą wywierać negatywny wpływ na 

procesy wchłaniania składników pokarmowych, a tym samym na zdrowie 

i wydajność drobiu. W tym celu, w ostatnich dekadach podawanie odpo-

wiednich dodatków paszowych w postaci kompleksów enzymatycznych  wspo-

magających trawienie składników pasz stało się nieodzownym elementem 

produkcji drobiarskiej. Najpowszechniej stosowanymi enzymami są fitazy, 

które znacznie zwiększają dostępność fosforu, zdeponowanego w postaci 

kwasu fitynowego. Co więcej, aktualnie w drobiarstwie, bez glukanaz 

i ksylanaz rozkładających różne frakcje włókna pokarmowego, oraz amylaz 

katalizujących reakcje rozpadu cząsteczek skrobi praktycznie nie produkuje 

się pasz. Coraz częściej stosuje się też proteazy, które pozwalają na 

zwiększone wykorzystanie białka z paszy. Dodatek enzymów egzogennych do 

pasz pozytywnie wpływa na rozkład związków antyżywieniowych i obniżenie 

lepkości. Wspomaga to przyspieszenie przechodzenia treści przez przewód 

pokarmowy oraz zwiększa dostępność składników pokarmowych, co prowadzi 

do poprawy wydajności zwierząt oraz ograniczenia kosztów żywienia. Zalety 

stosowania enzymów paszowych w produkcji drobiarskiej i ich powszechna 

aplikacja przyczynia się do ciągłego poszukiwania wydajnych metod wytwa-

rzania, a także nowych rozwiązań technologicznych dla przemysłu paszowego.  
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Leczenie ukierunkowane na neutralizacje działania 

szkodliwych enzymów bakteryjnych na przykładzie 

zastosowania tetracyklin w przebiegu periodontitis 

Piotr Łapiński, s077324@student.wum.edu.pl, student III roku, Wydział Lekarski, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, http://lekarski.wum.edu.pl/ 

Klasyczne podejście do leczenia chorób przyzębia opiera się na dążeniu do 

usunięcia czynników patogennych poprzez oddziaływanie mechaniczne, 

których celem jest eliminacja płytki czy kamieni nazębnych. Jednakże obok 

klasycznych form leczenia obiektem zainteresowania medycyny jest bloko-

wanie aktywności bądź modulowanie odpowiedzi gospodarza na toksyczne 

enzymy bakterii patogennych.  

Jednym z głównych przyczyn zapalenie przyzębia (łac. periodontitis) jest 

nadmierny rozrost flory saprofitycznej jamy ustnej w formie biofilmu 

w kieszonkach dziąsłowych. Bakterie wśród, których główną rolę przypisuje 

się Porphyromonas gingivalis, produkują gingipainy niszczące tkankę łączną 

przyzębia oraz stymulujące odpowiedź zapalną i produkcję endogennych 

proteinaz. Terapia tetracyklinami zmniejsza aktywność proteinaz bakteryjnych  

zawartych w ślinie ludzkiej proporcjonalnie do czasu terapii. Co jednak 

istotne antybiotyki nie wpływają bezpośrednio na funkcje życiowe bakterii 

przyzębia. Działanie teracyklin obejmuje dwa zasadnicze mechanizmy, które 

mogą wpływać na poprawę kliniczną periodontitis: bezpośrednie blokowanie 

wydzielanej gingipainy (Imamura, Matsushita et al., 2020), blokowanie 

endogennych metaloproteinaz gospodarza (Golub, Elburki et al., 2016).  

Wyniki badań klinicznych stosowania tetracyklin w leczeniu periodontitis 

pozostają niejednoznaczne. Jest to powodem szukania nowych sposób 

aplikacji leku, która zwiększy skuteczność terapii. 

Wyniki badań w zakresie blokowania proteinaz endo- i egzogennych mogą 

być użyteczne w terapii innych chorób o niejednoznacznej etiologii, ale 

o podobnym przebiegu z degradacją tkanki łącznej jak reumatoidalne 

zapalenie stawów. 
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Rola ureazy w procesie stabilizacji metali ciężkich 

w zanieczyszczonych glebach 

Marta Zakrzewska, mz.zakrzewska@student.uw.edu.pl, Zakład Mikrobiologii 

i Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski 

Klaudia Dębiec-Andrzejewska, k.debiec@biol.ue.edu.pl, Zakład Mikrobiologii 

i Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski 

Rozpuszczalne formy metali ciężkich w łatwy sposób migrują   w środo-

wisku i ze względu na wysoką toksyczność, mobilność oraz zdolność do 

bioakumulacji, stanowią istotne zagrożenie dla wielu środowisk, w tym gleb. 

Jedną z metod remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi jest ich 

trwała immobilizacja poprzez zastosowanie związków precypitujących i/lub 

podniesienie pH gruntów. W niniejszych badaniach zastosowano strategię 

immobilizacji metali ciężkich w glebie za pomocą jonów węglanowych 

i amonowych pochodzenia bakteryjnego, wytworzonych w wyniku aktywności 

ureazy – enzymu rozkładającego mocznik do amoniaku. Do produkcji 

wspomnianych jonów zastosowano bakterie ureolityczne – szczep Ochro-

bactrum POC9. Celem przeprowadzonych badań było (i) określenie warunków 

wzrostu oraz produkcji węglanów i amoniaku przez szczep POC9, (ii) sposób 

ich aplikacji do gruntów oraz (iii) określenie wpływu procesu stabilizacji na 

jakość chemiczną i biologiczną zanieczyszczonych gleb. Na podstawie 

uzyskanych wyników stwierdzono, że szczep POC9 jest zdolny do 

intensywnego wzrostu oraz efektywnej produkcji amoniaku i (3,23 mmol/l) 

jonów węglanowych (766 mmol/l) Stwierdzono także, że suplementacja gleby 

wytworzonymi metabolitami w znaczący sposób przyczynia się do 

zwiększenia stabilizacji metali ciężkich w gruntach poprzemysłowych. 

W przypadku najbardziej mobilnego z badanych metali ciężkich – Zn – jego 

mobilność spadła ponad dziesięciokrotnie po zaaplikowaniu wytworzonych 

metabolitów do gleby.  Pozytywne wyniki stabilizacji metali uzyskano 

również w przypadku gleb rolniczych, w których zawartość metali nie 

przekracza dopuszczalnych wartości, ale w okresie suszy ich śladowe ilości 
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mogą być pobierane przez rośliny. Otrzymane dane wskazują na wysoki 

potencjał aplikacyjny badanej technologii i szerokie możliwości zastoso-

wania ureazy w kontekście remediacji środowiska.  
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Zapomniane enzymy 

dr hab. Jakub Drożak, Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Warszawski 

Spośród blisko 7000 aktywności enzymatycznych sklasyfikowanych przez 

Komisję Enzymatyczną, co najmniej 1000 jest warunkowana przez enzymy 

o nieznanej tożsamości molekularnej (tzw. enzymy sieroce). Brak informacji 

o genach kodujących opisane aktywności enzymatyczne uniemożliwia ich 

pełną charakterystykę biochemiczną i fizjologiczną. Nie jest bowiem możliwe 

uzyskanie czystych rekombinowanych form tych białek do analiz bioche-

micznych, pełne poznanie mechanizmów regulujących ich aktywność, czy 

precyzyjne określenie lokalizacji tkankowej. Także identyfikacja stanów 

patologicznych, w których są one zaangażowane jest bardzo ograniczona. 

W konsekwencji enzymy sieroce badane są niezmiernie rzadko, nieuchronnie 

ulegając zapomnieniu dla współczesnej nauki. Z drugiej strony, dynamiczny 

rozwój wysokowydajnych technik sekwencjonowania DNA zaowocował gwał-

townym wzrostem informacji o sekwencjach genomów licznych organizmów. 

Najnowsza edycja bazy KEGG (sierpień 2021) zawiera pełne sekwencje 

genomów przeszło 600 organizmów eukariotycznych oraz blisko 6500 

gatunków prokariotycznych. Co ważniejsze, dokładna  funkcja nawet 30-50% 

potencjalnych białek pozostaje nieznana. Natomiast wyniki analiz bioinfor-

matycznych wskazują, że znaczny odsetek „białek bez funkcji” może 

posiadać aktywność enzymatyczną, będąc w istocie enzymami sierocymi.  

W niniejszym wystąpieniu zostaną omówione wybrane osiągniecia 

z ostatnich lat badań nad enzymami sierocymi człowieka. W szczególności 

zostanie podkreślone ich znaczenie dla pełnego zrozumienia procesów 

biochemicznych i fizjologicznych.  
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Zastosowanie wodnej ekstrakcji dwufazowej 

i frakcjonowania pianowego  

do oczyszczania wybranych białek 

Anna Antecka, anna.antecka@p.lodz.pl, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Wydział 

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, www.wipos.p.lodz.pl 

Stanisław Ledakowicz, stanislaw.ledakowicz@p.lodz.pl, Katedra Inżynierii Bio-

procesowej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika 

Łódzka, www.wipos.p.lodz.pl 

Efektywne wydzielanie i oczyszczanie białek (downstream processing) jest 

najczęściej wieloetapowym i wymagającym procesem, pochłaniającym nawet 

do 80% kosztów produkcji, a stosowane metody są często niewystarczające 

i/lub zbyt kosztowne. Dlatego proponowane są nowe metody, takie jak wodna 

ekstrakcja dwufazowa (Aquous two-phase extraction, ATPE) oraz frakcjo-

nowanie pianowe. 

Powyższe metody zastosowano do oczyszczania dwóch produktów biał-

kowych: lakazy grzybowej z Cerrena unicolor i termostabilnej fikocyjaniny 

produkowanej przez cyjanobakterie (Synechococcus PCC6715). Dla obu bio-

produktów przeprowadzono serie eksperymentów w układach ekstrakcyjnych 

składających się z soli fosforanowej o różnych wartościach pH i glikolu poli-

etylenowego (PEG) o różnych masach cząsteczkowych oraz badania mające 

na celu dobór wartości natężenia przepływu powietrza i pH środowiska dla 

procesu frakcjonowania pianowego. 

Zaobserwowano, że enzym lakaza w układach zawierających PEG 1500, 

3000 i 6000 przechodził do fazy solnej, natomiast w układzie z PEG 400 do 

fazy polimerowej. Fikocyjanina we wszystkich badanych układach wykazywała 

większe powinowactwo do fazy polimerowej. Najskuteczniejszym okazał się 

układ PEG 6000 – fosforan, dla którego uzyskiwano wysokie wartości 

współczynnika podziału (do 2000 dla lakazy i 28 dla fikocyjaniny) oraz 

odzyski powyżej 90%. Proces frakcjonowania pianowego najefektywniej 

zachodził przy wartościach natężenia przepływu powietrza 2,4 L/h i pH 7-7,5 

dla lakazy oraz 5-6 dla fikocyjaniny. W przypadku frakcjonowania pianowego 
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lakazy istotny okazał się dodatek surfaktantów, które zwiększały wydajność 

procesu, czego nie obserwowano dla fikocyjaniny.  

Dla obu bioproduktów metoda frakcjonowania pianowego charakteryzuje 

się niższą skutecznością niż ATPE, ale ze względu na niskie koszty i prostotę 

wykonania proponowana jest jako wstępny etap oczyszczania. 

Badania prowadzone są w ramach projektu finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki nr. 2018/31/B/ST8/00822. 
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dr Dominik Flisiak 

 

Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce  

w latach 1944/1945-1950 

 

 

 

Zamówienia: 

 www.wydawnictwo-tygiel.pl 

 kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

 tel. 733 933 178 (Alicja Danielewska) 

 ul. Głowackiego 35/348, Lublin 

 https://allegro.pl/oferta/dzialalnosc-syjonistow-rewizjonistow-flisiak-

10410254828 
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Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą  

Wydawnictwa Naukowego TYGIEL 
 

 

 

kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl 

 

www.wydawnictwo-tygiel.pl 
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