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Niekowalencyjna regulacja katalitycznej aktywności białek
i enzymów, na przykładzie kwaśnej fosfatazy prostatowej
(PAP)
dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska, mbwasyle@cyf-kr.edu.pl, Katedra Biochemii
Lekarskiej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
Kwaśna fosfataza z prostaty ludzkiej (EC 3.1.3.2) wykazuje dodatnią
kooperację wiązania badanych substratów (fosforany 1-naftylu, fenylu,
o-karboksyfenylu, p-nitrofenylu, tyrozyny, 3’-adenozyny, 5’-adenozyny,
5’-guanozyny, 5’-inozyny), gdyż h > 1 oraz krzywe wysycenia enzymu substratem są sigmoidalne. Substraty hydrolizy są homotropowymi aktywatorami procesu wiązania do enzymu. Dane eksperymentalne dopasowywano
do równania Hilla (1) z użyciem programów komputerowych EZ -FIT oraz
Sigma Plot. Wyznaczano stałe: K0.5, kcat oraz h.
Analizowano kinetykę hydrolizy przy różnym stężeniu enzymu lub
w odwrotnej miceli o różnej średnicy fazy wodnej. Współczynnik kooperacji h
zmniejsza się wraz z rozcieńczeniem enzymu oraz zmniejszeniem wo miceli.
Stała K0.5 zmniejsza się, zaś stała kcat nie zmienia się, po rozcieńczeniu
enzymu. Sugeruje się indukowaną ligandem, odwracalną dysocjację-asocjację
oligomerów PAP: monomer-dimer-tetramer.
Przeprowadzono badania 3- i 4-rzędowej struktury PAP: obserwowano
równoczesne obniżenie masy cząsteczkowej enzymu (ultrawirowanie) oraz
zmiany struktury trzeciorzędowej (fluorescencja) po rozcieńczeniu. Model
MWC nie opisuje kooperacyjnych właściwości PAP.
Przeprowadzono analizę działania niespecyficznych inhibitorów hetero tropowych (allosterycznych): L-winianu i metawanadanu (V). Oba inhibitory
PAP są kompetycyjne: stała K0.5 rośnie; nie zmienia się wspolczynnik
kooperacji h.
PAP w swoich właściwościach kooperacyjnych i allosterycznych okazał się
być podobny do hemoglobiny (Hb), honorowego enzymu, najlepiej pozna nego białka allosterycznego.
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Równanie Hilla
v_o=(k_""cat"" ⋅[E]_o⋅([S]_o )_^h)/((K_""0.5"" )_^h+([S]_o )_^h )
vo – szybkość początkowa;
[S]o – stężenie początkowe substratu;
h – współczynnik kooperacji Hilla;
K0,5 – stała połowicznego wysycenia;
kkat – liczba obrotów;
[E]o – stężenie enzymu.
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Oksydoreduktazy z bakterii beztlenowych –
od katalitycznych badań podstawowych
do wdrożeń przemysłowych
A. Winiarska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera,
Polskiej Akademii Nauk, Kraków
A.M. Wojtkiewicz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera,
Polskiej Akademii Nauk, Kraków
M. Tataruch, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera,
Polskiej Akademii Nauk, Kraków
J. Heider, Laboratory for Microbial Biochemistry, University Marburg, Karl-vonFrisch-Str. 8, 35043 Marburg, Germany
prof. dr hab. Maciej Szaleniec, maciej.szaleniec@ikifp.edu.pl, Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Bakterie są wszechstronnymi organizmami, które zdołały zaadaptować się
do każdych warunków i źródeł pokarmowych jakie występują na Ziemi.
Ewolucja wykształciła niezwykłe sposoby na prowadzenie reakcji metabo licznych, również przy braku obecności O 2. Warunki beztlenowe wymagają
zastosowania

alternatywnych

rozwiązań

katalitycznych

do

utleniania

związków organicznych. Dlatego bakterie beztlenowe stanowią kopalnię
nowych enzymów, charakteryzujących się dotychczas niepoznanym mechanizmem katalitycznym i selektywnością substratową. Enzymy takie są
fascynującym obiektem badań podstawowych i aplikacyjnych.
Dehydrogenaza C25 steroidowa z Sterolibacterium denitrificans (S25DH)
oraz wolframowa oksydoreduktaza aldehydów z Aromatoleum aromaticum
(AOR) pochodzą z fakultatywnie beztlenowych β-proteobakterii denitryfikacyjnych, zdolnych do beztlenowej mineralizacji węglowodorów (odpowiednio
cholesterolu oraz związków alkiloaromatycznych). S25DH jest heterotrime rycznym (abg) enzymem molibdopterynowym, katalizującym regioselektywną
hydroksylację trzeciorzędowego atomu C25 związków 3-ketosteroidowych
(np. 3-cholest-4-en-3-onu). Z kolei AOR jest złożonym enzymem wolframopterynowym o strukturze (ab) 2 g, który w bakterii odpowiada za detoksykację
13
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toksycznych aldehydów. Nieoczekiwanie AOR jest nie tylko zdolna do
utleniania aldehydów do kwasów karboksylowych w NAD+ zależnej reakcji,
ale również do redukcji kwasów bądź NAD+ gdy donorem elektronów jest H 2 .
Aby poznać mechanizm reakcji katalizowanej przez S25DH i AOR
prowadzone są badania kinetyczne i testy reaktorowe, które dostarczają
informacji o ich specyficzności substratowej oraz optymalnych warunkach
procesu katalitycznego. Z kolei testy z wykorzystaniem izotopowo podsta wionych substratów, pozwalają na wyznaczenie kinetycznego efektu izotopowego, co umożliwia przetestowanie hipotezy mechanistycznej, opracowanej
za pomocą metod modelowania molekularnego (QM i QM:MM). Poszukiwania
nowych substratów i optymalizacja procesów biokatalitycznych doprowadziła
do wykrycia interesujących przemysłowych zastosowań, z których jedno jest
obecnie wdrażane do produkcji przemysłowej.
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Biokataliza kopoliestrów furanowych
na podstawie surowców odnawialnych
jako „zielona” alternatywa dla poliestrów
aromatycznych otrzymywanych z ropy naftowej
Martyna Sokołowska, mm31747@zut.edu.pl, Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, www.kipb.zut.edu.pl
Mirosława El Fray, mirfray@zut.edu.pl, Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, www.kipb.zut.edu.pl
Zmiany klimatyczne oraz rosnąca emisja gazów cieplarnianych związane
z przetwórstwem surowców kopalnych stanowią ważną przesłankę do poszu kiwania nowych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska, oszczędność energii oraz prowadzenie procesów w sposób
bardziej zrównoważony. Osiągnięcie tego celu jest możliwe m.in. poprzez
wykorzystanie monomerów pozyskiwanych z biomasy oraz enzymów jako
katalizatorów reakcji. Jednym z takich „zielonych” monomerów jest kwas
2,5-furanodikarboksylowy, który swoją budową jest zbliżony do kwasu
tereftalowego, czyli głównego surowca petrochemicznego do produkcji PET.
W ramach prac skupiono się na wytwarzaniu kopoliestrów blokowych na
bazie pochodnych kwasu 2,5-furanodikarboksylowego (FDCA) oraz dimeru
kwasu linolowego (DL) pozyskiwanego z olejów roślinnych. Na drodze
trzyetapowej reakcji polikondensacji w roztworze otrzymano kopolimery
poli(furanianu alkilenu)-co-(furanianu dilinolenu), gdzie jako alkilen (X)
zastosowano 1,6-heksanodiol, 1,8-oktanodiol, 1,10-dekanodiol i 1,12-dodekanodiol. Założony udział segmentów sztywnych (PXF) do giętkich (DLF)
wynosił odpowiednio 70-30 wag%. Reakcję syntezy polimerów przeprowadzono z wykorzystaniem enzymu (lipaza Candida antarctica typu B) (CAL-B)
jako biokatalizatora, który charakteryzuje się wysoką selektywnością, jest
pozyskiwany z biomasy oraz umożliwia prowadzenie procesu w łagodnych
warunkach temperatury i ciśnienia. Kopolimery zostały scharakteryzowane
17
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pod kątem budowy chemicznej (1H NMR, ATR-FTIR) i średnich mas
cząsteczkowych (GPC). Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono
spodziewaną strukturę chemiczną oraz zaobserwowano, że CAL -B wykazuje
wyższą aktywność katalityczną w syntezach, gdzie stosowano

diole

o dłuższym łańcuchu o czym świadczą rosnące wartości średnich mas
cząsteczkowych.
Praca finansowana w ramach projektu Komisji Europejskiej H2020 -MSCARISE nr. 872152
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Biokonwersja kwasu lewulinowego
w procesie regeneracji kofaktora enzymatycznego
Karolina Bachosz, karolinabachosz@gmail.com, Instytut Technologii i Inżynierii
Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, fct.put.poznan.pl
Jakub Zdarta, jakub.zdarta@put.poznan.pl, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, fct.put.poznan.pl
Teofil Jesionowski, teofil.jesionowski@put.poznan.pl, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska,
fct.put.poznan.pl
Podczas obróbki wstępnej biomasy, jak i jej biokonwersji, powstaje
szeroka gama związków chemicznych. Część z nich, zwana inhibitorami
procesu

enzymatycznej

biokonwersji

biomasy,

spowalnia

lub

nawet

uniemożliwia wzrost mikroorganizmów, jak również dezaktywuje enzymy.
Wśród takich substancji można wyróżnić m.in. kwas lewulinowy. Intere sującym sposobem na unieszkodliwienie inhibitorów jest ich przekształcenie
na drodze enzymatycznej syntezy w inne użyteczne produkty, które
następnie w wyniku separacji membranowej oddziela się od mieszaniny
reakcyjnej i otrzymuje oczyszczoną substancję. Niemniej jednak należy także
zauważyć, że podczas enzymatycznej konwersji biomasy lignocelulozowej
dochodzi

do

zużycia

kofaktorów

enzymatycznych,

które

wymagają

regeneracji, w celu ponownego użycia. W skutek czego projektuje się systemy
regeneracyjne, na które składają się dwie kompatybilne ze sobą reakcje, które
wykorzystują enzymy. Podczas wspomnianego procesu, działania białek
uzupełniają się nawzajem, czego efektem jest regeneracja kofaktora enzy matycznego i efektywna konwersja substratów w produkty. Dlatego też
w niniejszych badaniach przeprowadzono koimmobilizację dehydrogenazy
3-hydroksymaślanowej z dehydrogenazą ksylozy na powierzchni membrany
nanofiltracyjnej, a następnie opracowany system biokatalityczny został
zastosowany w reakcji biokonwersji kwasu lewulinowego i ksylozy z równo czesną regeneracją kofaktora enzymatycznego. Podczas badań zdefiniowano
wpływ wybranych parametrów procesowych na skuteczność koimmobilizacji,
19
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jak również efektywność konwersji enzymatycznej. Porównano także układ
biokatalityczny zawierający wolne enzymy z układem opartym o białka
w formie koimmobilizowanej. Ponadto dokonano charakterystyki układu
enzymatycznego pod względem zastosowania w kolejnych cyklach reakcyjnych, jak również zachowania stabilności w trakcie przechowywania.
Podziękowania:
Autor uzyskał środki na realizacje badań w ramach subwencji badawczej
Politechniki Poznańskiej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
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Biosynteza wybranych enzymów hydrolitycznych
przez izolaty grzybów strzępkowych
na odpadowych makuchach
Paweł Moroz, 112025@student.upwr.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów, Wydział Biotechnolgii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, www.upwr.edu.pl
Zuzanna Mierzwińska, 112023@student.upwr.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe
Biotechnologów, Wydział Biotechnolgii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl
Kacper Szymański, 112064@student.upwr.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe
Biotechnologów, Wydział Biotechnolgii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu,www.upwr.edu.pl
Makuchy to wytłoki nasion roślin oleistych pozostałe po procesie tło czenia olejów spożywczych. Powszechnie wykorzystywane są do skarmiania
zwierząt, jednakże wymaga to zastosowania procesów ob róbki takiego
materiału w celu wyeliminowania substancji antyżywieniowych i negatywnie
wpływających na żywotność zwierząt. Biorąc pod uwagę skład makuchów
materiały te mogą z powodzeniem być wykorzystywane w hodowlach grzybów
strzępkowych jako źródło węgla, azotu i makro- oraz mikroelementów.
Celem badań prowadzonych z użyciem kriofilnych gatunków grzybów
strzępkowych, wyizolowanych z fiordów i jezior norweskich było określenie
najlepszego producenta ekstremozymów, w tym szczególnie lipaz na
odpadowych makuchach. Wybrano 12 szczepów grzybów strzępkowych,
z czego 5 szczepów charakteryzowało się dobrym wzrostem w niskiej tempe raturze (14°C) i z ich udziałem przeprowadzono 10 -dobowe hodowle
w podłożu stałym na odpadowych makuchach: lnianym, rzepakowym
i słonecznikowym. Po zakończeniu hodowli w płynach poekstrakcyjnych
oznaczono aktywność lipolityczną oraz celulolityczną i ksylanolityczną.
Hodowle wszystkich szczepów prowadzono w temperaturze 25°C, natomiast
dodatkowo przeprowadzono hodowle pięciu kriofilnych szczepów w 14°C.
Po wykonaniu analiz otrzymano szereg wyników, z których można
zauważyć, że we wszystkich przypadkach szczepy charakteryzowały się
21
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wyższą biosyntezą lipaz niż celulaz i ksylanaz. Pozostałe w odpadowym
surowcu kwasy tłuszczowe stanowiły lepsze źródło węgla niż sam materiał
ligninocelulozowy. Zaobserwowano także, że rodzaj odpadowego surowca
oraz temperatura hodowli miała wpływ na biosyntezę poszczególnych
enzymów. Najwyższe wartości aktywności lipaz zmierzono w płynie po
hodowli szczepu G32 prowadzonej na makuchu rzepakowym w temperaturze
14°C .
Badania oraz otrzymane w ich rezultacie wyniki potwierdzają przydatność
wyizolowanych szczepów w biotechnologii. Niesie to ze sobą wiele korzyści,
w tym przede wszystkim zagospodarowanie tego typu odpadów. Należy
podkreślić także, że produkcja enzymów w niższej temperaturze może
prowadzić do odmiennych właściwości ekstremozymów (np. optymalnej
temperatury działania), co zostanie zbadane w kolejnym etapie. Takie
właściwości enzymów mogą przełożyć się na obniżenie kosztów procesów
biotechnologicznych prowadzonych z ich udziałem.
Badania dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków
z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą
innowacje”, projekt pt. „SKN Biotechnologów w poszukiwaniu nowych
ekstremozymów”.
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Enzymatyczna desymetryzacja związków heterocyklicznych
Renata Kołodziejska, renatak@cm.umk.pl, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej,
Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Julia Radoskiewicz, juliaradoskiewicz@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, Katedra
Biologii i Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Hanna Pawluk, hannapawluk1@wp.pl, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Wydział
Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, tafel@chem.umk.pl, Katedra Chemii Organicznej,
Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Renata Studzińska, rstud@cm.umk.pl, Katedra Chemii Organicznej, Wydziału
Farmaceutyczny, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Alina Woźniak, alina-wozniak@wp.pl, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej,
Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Synteza asymetryczna jest jedną z najczęściej stosowanych metod otrzymywania enancjomerycznie czystych związków biologicznie czynnych.
W konwencjonalnych

metodach

chemicznych

stosuje

się

syntetyczne

katalizatory, głównie metale grup przejściowych, które nie są obojętne dla
zdrowia czy środowiska, dlatego biotransformacja z udziałem biodegradowalnych enzymów wydaje się obiecującą alternatywą dla asymetrycznej
syntezy chemicznej. Zaletą biokatalizy z udziałem enzymów lub całych
komórek mikroorganizmów jest możliwość prowadzenia wysoce chemo -,
regio- i stereoselektywnych transformacji, które często z użyciem klasycznych metod mogą być bardzo skomplikowane lub całkowicie niemożliwe do
wykonania.
W pracy podjęto próbę enancjoselektywnej reakcji desymetryzacji hetero cyklicznych związków karbonylowych 1N i 3N-fenacylowych pochodnych
trimetylenouracyli z udziałem preparatów biologicznych.
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Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że reaktywność przebadanych związków heterocyklicznych była uzależniona od budowy substratu.
Stopień konwersji 3N-fenacylowych trimetylenouracyli był wyższy niż
odpowiednich 1N-fenacylowych pochodnych. Najlepsze wyniki uzyskano
z zastosowaniem Sacharomyces cerevisiae, uzyskując odpowiednie chiralne
alkohole z dobrą wydajności i wysoką czystością enancjomeryczną do 99% ee.
Badanie to demonstruje niedrogie podejście do syntezy optycznie
czystych pochodnych związków heterocyklicznych i może być interesującą
alternatywą dla organokatalizy. Stosowane bioreagenty są całkowicie
bezpieczne dla ludzi i środowiska, z tego powodu idealnie wpasowują się
w ogólnoświatowy trend pozyskiwania farmaceutyków z zastosowaniem
metod z zakresu „zielonej chemii”.
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Enzymy jako ważny cel nowych leków przeciwgrzybiczych
Sandra Chmielewska, s.chmielewska@uwb.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych, Uniwersytet w Białymstoku, szkolydoktorskie.uwb.edu.pl/nsip
Urszula Czyżewska, urszula.czyzewska@uwb.edu.pl, Pracownia Cytobiochemii, Katedra
Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
biologia.uwb.edu.pl
Adam Tylicki, atyl@uwb.edu.pl, Pracownia Cytobiochemii, Katedra Mikrobiologii
i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, biologia.uwb.edu.pl
W odróżnieniu od antybiotyków przeciwbakteryjnych dostępny arsenał
leków przeciwgrzybiczych jest ograniczony, co szczególnie niepokoi w świetle
narastającej lekooporności wśród patogenów grzybowych i zwiększającej się
populacji osób podatnych na grzybice. Niewielka liczba owych leków wynika
z podobieństwa metabolicznego komórek grzybowych do komórek ludzkich,
co jest powodem poważnych skutków ubocznych stosowania antymykotyków.
Większość dostępnych leków przeciwgrzybiczych opiera swoje działanie
na blokowaniu syntezy ergosterolu i komponentów ściany komórkowej
grzybów poprzez inhibicję enzymów takich jak 14α-demetylaza lanosterolu
(azole) czy syntaza β-(1,3)-D-glukanu (echinokandyny). Określenie dokładnych
struktur białek enzymatycznych z wykorzystaniem metod krystalografii oraz
zautomatyzowana analiza baz danych związków chemicznych pozwalają na
coraz sprawniejsze projektowanie i syntezę specyficznych inhibitorów reakcji
enzymatycznych grzybów. Dzięki temu nowe związki o potencjale antymykotyków wykazują coraz lepszą selektywność i trwałość wiązania z celem,
stwarzając nadzieję na skuteczniejsze zwalczanie zagrażających ludzkiemu
życiu, lekoopornych patogenów grzybowych z ograniczeniem skutków
ubocznych. W ostatnich latach nowe inhibitory celują w kolejne enzymy
biosyntezy komponentów ściany komórkowej grzybów (m.in. syntazę chityny,
syntazę β-(1,6)-D-glukanu, acetylotransferazę Gwt1), enzymy zaangażowane
w replikację DNA (m.in. reduktazę dihydrofolianową, dehydrogenazę mono fosforanu inozyny) czy też enzymy szlaku biosyntezy białek (m.in. syntetazy
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aminoacylo-tRNA) i syntezy aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach
(m.in. syntazę acetohydroksykwasów).
Celem referatu jest podsumowanie informacji o nowo identyfikowanych
inhibitorach specyficznych dla grzybów reakcji enzymatycznych, które mogą
stać się w najbliższej przyszłości obiecującymi lekami przeciwgrzybiczymi.
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Materiały 3D jako funkcjonalne platformy
do immobilizacji enzymów i usuwania
mikrozanieczyszczeń z roztworów wodnych
Jakub Zdarta, jakub.zdarta@put.poznan.pl, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
Agnieszka Rybarczyk, aga.rybarczyk14@gmail.com, Wydział Technologii Chemicznej,
Politechnika Poznańska
Teofil Jesionowski, teofil.jesionowski@put.poznan.pl, Wydział Technologii Chemicznej,
Politechnika Poznańska
Estrogeny, będące hormonami steroidowymi, to grupa naturalnych oraz
syntetycznych związków, które regulują gospodarkę hormonalną w organizmie człowieka. Są to zatem związki niezwykle potrzebne, a ich terapeu tyczny wpływ na zdrowie ludzkie znalazł potwierdzenie w ich zastosowaniu
w terapii antykoncepcyjnej czy hormonalnej terapii zastępczej. Niestety
związki te w niekontrolowanej ilości mogą mieć także negatywny wpływ na
zdrowie i prowadzić do powstania wielu groźnych chorób. Stąd konieczność
opracowania wydajnych metod usuwania tych związków, a jedną z intere sujących alternatyw wydaje się wykorzystanie unieruchomionych enzymów.
W procesie immobilizacji zastosowanie znajduje bardzo szeroka grupa
związków, która w ostatnich latach została rozszerzona o matryce poli merowe wytwarzane technologią druku 3D. Dlatego w zrealizowanych bada niach przetestowano polikatydowy nośnik wytworzonych technologi ą druku
3D pod kątem jego zdolności do immobilizacji lakazy, a powstałe w ten
sposób układy biokatalityczne zastosowano w procesach usuwania estro genów. Podczas badań niezwykle istotne było określenie najkorzystniejszych
parametrów procesu immobilizacji, którymi okazało się stężenie roztworu
1 mg/mL oraz 24-godzinny czas procesu, a powstałe w ten sposób układy
odznaczały się zachowaniem ponad 90% aktywności katalitycznej. Dodatkowo, potwierdzono, że zaproponowany nośnik dobrze sprawdza się w roli
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matrycy dla biomolekuł i wykazuje do nich wysokie powinowactwo, bowiem
wydajność przeprowadzonych procesów immobilizacji przekroczyła 90%.
Podziękowania:
Autor uzyskał środki finansowe w ramach projektu badawczego Naro dowego Centrum Nauki nr 2019/35/D/ST8/02087.
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Ustalenie optymalnej temperatury hydrolizy naringiny
przez immobilizowaną naringinazę
Joanna Bodakowska-Boczniewicz, joanna.bodakowska-boczniewicz@ue.wroc.pl,
Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zbigniew Garncarek, zbigniew.garncarek@ue.wroc.pl, Katedra Biotechnologii i Analizy
Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Naringinaza jest kompleksem enzymów, α-L-ramnozydazy i β-D-glukozydazy. Szczególną reakcją naringinazy jest hydroliza naringiny, flawonoidu
nadającego gorzki smak owocom cytrusowym. α-L-ramnozydaza hydrolizuje
naringinę do ramnozy i pruniny, która następnie jest hydrolizowana przez
β-D-glukozydazę, do glukozy i bezsmakowej naringeniny.
Naringinaza z Aspergillus niger KMS została zaadsorbowana na nośniku
otrzymanym na bazie gumy karobowej aktywowanym polietylenoiminą.
W celu silniejszego związania enzymu z nośnikiem naringinazę dodatkowo
stabilizowano przez usieciowanie aldehydem dekstranowym. Z punktu widzenia
zastosowania unieruchomionego enzymu niezbędne jest określnie optymal nych parametrów procesu, w tym szczególnie temperatury.
Celem pracy było ustalenie optymalnej temperatury hydrolizy naringiny
w soku grejpfrutowym przez stabilizowany enzym. Do ustalenia optymalnej
temperatury procesu hydrolizy naringiny wykorzystano obliczoną poten cjalną produktywność unieruchomionego enzymu. W obliczeniach wykorzystano zależność początkowej szybkości reakcji enzymatycznej od temperatury oraz termiczną dezaktywację enzymu prezentowaną przez stałą
dezaktywacji.
Uwzględniając utratę połowy oraz 70% aktywności, najwyższą potencjalną
produktywność stabilizowanej naringinazy uzyskano w temperaturze 45°C.
W badaniach uwzględniano także temperaturę 25°C, bowiem w tych warunkach zachowane

są

pełne

walory sensoryczne soku

grejpfrutowego.

W temperaturze 25°C możliwe jest uzyskanie 85% maksymalnej produktywności
unieruchomionej naringinazy.
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W wybranych temperaturach (45 i 25°C) przeprowadzono hydrolizę
naringiny w modelowym oraz świeżym soku grejpfrutowym. Preparat
stabilizowanej naringinazy skutecznie hydrolizował naringinę, w obu sokach.
Po 15 minutach hydrolizy, stężenie tego gorzkiego flawonoidu spadło do
poziomu, w którym gorycz nie jest już wyczuwalna.
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Wybrane produkty roślinne jako naturalne źródła
inhibitorów α-amylazy i α-glukozydazy
Paula Grdeń, paula.cwiek@up.lublin.pl, Katedra Biochemii i Chemii Żywności,
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
www.up.lublin.pl
Anna Jakubczyk, anna.jakubczyk@up.lublin.pl, Katedra Biochemii i Chemii Żywności,
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
www.up.lublin.pl
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej, w tym występowanie cukrzycy
typu 2 i insulinooporności to coraz większy problem, z którym na świecie
zmaga się coraz to większa liczba osób. Jedną z metod zapobiegania
wystąpienia tych schorzeń jest odpowiednio zbilansowany sposób żywienia
opierający się na zasadach zdrowego odżywiania, a także uwzględniający
produkty wykazujące działanie inhibitujące wobec enzymów biorących udział
w uwalnianiu w przewodzie pokarmowym glukozy z żywności czyli α-amylazy
(EC 3.2.1.1), która produkowana jest głównie przez ślinianki i trzustkę oraz
α-glukozydazy (EC 3.2.1.20), która jest enzymem komórek rąbka szczoteczkowego jelit. Hamowanie aktywności tych enzymów poprzez włączenie do
diety naturalnych inhibitorów pochodzących z żywności, może być ważną
składową profilaktyki cukrzycy typu 2 oraz czynnikiem wspomagającym
leczenie poposiłkowej hiperglikemii.
Aktywność hamującą działanie α-amylazy i α-glukozydazy wykazano
w ekstraktach otrzymanych z wielu rodzajów warzyw, owoców i grzybów, w tym
nasion roślin strączkowych, cytrusów, jagód, granatów, cebuli, bakłażanów
czy papryki. Działanie hamujące aktywność wspomnianych enzymów
w produktach roślinnych przypisuje się m.in. bioaktywnych peptydom,
flawonoidom, kwasom fenolowym czy antocyjanom. Okazuje się także, że na
aktywność hamującą α-amylazy i α-glukozydazy ekstraktów z owoców
i warzyw, może mieć wpływ kilka parametrów, w tym okres zbioru, stopień
dojrzałości, przygotowanie próbki, obróbka wstępna, technika ekstrakcji
i rodzaj użytego rozpuszczalnika.
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Zastosowanie immobilizowanych hydrolaz
w syntezie substancji farmaceutycznie aktywnych
Oliwia Degórska, oliwia.degorska@doctorate.put.poznan.pl, Instytut Technologii
i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska,
https://fct.put.poznan.pl
Daria Szada, dariaszada@gmail.com, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, https://fct.put.poznan.pl
Jakub Zdarta, jakub.zdarta@put.poznan.pl, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,
Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, https://fct.put.poznan.pl
W ostatnich latach zauważalny jest wzrost syntezy substancji farmaceutycznie aktywnych, a zarazem enancjomerycznie czystych. Zważając na
to, że większość substancji farmaceutycznych to cząstki chiralne, zdarza się,
że jeden z enancjomerów wykazuje działanie terapeutyczne, natomiast drugi
toksyczne dla organizmu. Potrzeba syntezy asymetrycznej pojawia się ze
względu na chęć wytworzenia jak najbezpieczniejszej formy leku, ograni czając działania niepożądane przy jednocześnie wysokiej aktywności.
Enzymy ze względu na cechy takie jak stereo-, regio- i chemoselektywność odgrywają kluczową rolę w syntezie związków optycznie czystych.
Dodatkowo zastosowanie naturalnych katalizatorów, takich jak hydrolazy,
skutecznie ogranicza wykorzystanie odczynników szkodliwych dla środowiska
oraz zdrowia organizmów żywych. Biokataliza z zastosowaniem enzy mów
coraz częściej wykorzystywana jest w syntezie leków, np. należących do
grupy leków psychotropowych. Jedną z najpopularniejszych z tej grupy
substancji

leczniczych

jest

fluoksetyna,

należąca

do

selektywnych

inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Na rynku dostępna jest
głównie pod nazwą Prozac, w formie mieszaniny racemicznej. Ostatnie
badania wskazują jednak na znacznie wyższą stabilność formy (S)-fluoksetyny w organizmie ludzkim, stąd też podejmowane są próby syntezy tej
formy enancjomeru z wykorzystaniem enzymów.
Celem niniejszej pracy było zastosowanie lipazy w przygotowaniu optycznie
czystego

(S)-3-hydroksy-3-fenylopropanonitrylu,
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związkiem pośrednim w syntezie fluoksetyny oraz analiza wpływu zmiennych
warunków procesowych na wydajność tego procesu. Przeprowadzone badania
pokazały, że zastosowanie lipazy wyizolowanej z Aspergillus niger w ilości
0,1 g w połączeniu z rozpuszczalnikiem hydrofobowym, pozwala uzyskać
najkorzystniejszą wartość wydajności reakcji (88%) przy z achowaniu wysokiej
stereospecyficzności prowadzonego procesu (ee >99%).
Podziękowania:
Autor uzyskał środki na realizacje badań w ramach subwencji badawczej
Politechniki Poznańskiej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
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