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W pracy podjêto próbê okrelenia zdolnoci szczepów termofilnego grzyba Thermomyces lanuginosus wyodrêbnionych z ró¿nych rodowisk naturalnych do biosyntezy egzoenzymów proteolitycznych oraz do koagulacji mleka.

WSTÊP
Drobnoustroje, w tym równie¿ grzyby termofilne s¹ potencjalnym ród³em enzymów
hydrolitycznych, znajduj¹cych zastosowanie w przemyle spo¿ywczym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i w ochronie rodowiska [4, 11, 14, 16-18]. Gatunek Thermomyces lanuginosus zaliczany jest do najczêciej wystêpuj¹cych grzybów termofilnych
[5, 10]. Badania dowiod³y, ¿e szczepy Thermomyces lanuginosus zdolne s¹ do biosyntezy
enzymów amylolitycznych, celulolitycznych, ksylanolitycznych i lipolitycznych [2, 4, 9,
16]. Bardzo nieliczne s¹ doniesienia dotycz¹ce aktywnoci proteolitycznej szczepów tego
gatunku oraz ich zdolnoci do koagulacji mleka.
Celem niniejszej pracy by³a ocena aktywnoci proteolitycznej szczepów Thermomyces
lanuginosus wyodrêbnionych z ró¿nych rodowisk naturalnych, a tak¿e sprawdzenie, czy
s¹ one zdolne do biosyntezy kompleksu egzoenzymów koaguluj¹cych mleko.
MATERIA£ I METODY
Materia³ badawczy stanowi³y szczepy termofilnego grzyba Thermomyces lanuginosus (syn. Humicola lanuginosa), wyodrêbnione z pod³o¿a pieczarkowego, biohumusu, kompostu ogrodowego,
kompostu liciowego oraz z ³uskanych orzechów laskowych i z surowego ziarna kawy.
B a d a n i e a k t y w n o  c i p r o t e o l i t y c z n e j. Do badania aktywnoci proteolitycznej
zastosowano pod³o¿e sta³e z dodatkiem kazeiny. Jako pod³o¿e podstawowe u¿yto po¿ywkê wed³ug
Bilaja [2], a roztwór kazeiny przygotowano wed³ug modyfikacji Burbianki [3]. Koñcowe stê¿enie
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kazeiny w pod³o¿u wynosi³o 0,3%. Ocenê aktywnoci proteolitycznej szczepów przeprowadzano co
24 godziny. Aby okreliæ efekt hydrolizy kazeiny p³ytki zalewano 15% roztworem HgCl2 [3].
W miejscu hydrolizy kazeiny powstawa³a przezroczysta strefa wokó³ kolonii grzyba, za reszta po¿ywki by³a mlecznobia³a.
Jako indeks aktywnoci proteolitycznej przyjêto stosunek rednicy strefy hydrolizy kazeiny do
rednicy kolonii badanego szczepu [8, 19]. Dowiadczenie przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Pod³o¿e inkubowano w temp. 55°C przez 120 godzin.
Badanie aktywnoci kompleksu egzoenzymów koaguluj¹cych
m l e k o. Do oceny zdolnoci biosyntezy kompleksu egzoenzymów koaguluj¹cych mleko przez
wyizolowane szczepy wykorzystano metodykê i pod³o¿e p³ynne polecane przez Martini i in. [12].
Do kolbek o pojemnoci 50 cm3 wprowadzano 15 cm3 po¿ywki, któr¹ nastêpnie wyja³awiano. Jako
inokulum zastosowano bloczki agarowe pobierane wraz z piêciodobow¹ zarodnikuj¹c¹ grzybni¹,
wyhodowan¹ w temperaturze 45°C na optymalnym dla gatunku pod³o¿u [6, 10]. Ka¿d¹ kolbkê
szczepiono dwoma bloczkami agarowymi o wymiarach 5 x 5 mm. Hodowle prowadzono w temperaturze 55oC metod¹ stacjonarn¹, jednak w celu lepszego napowietrzenia kolonii trzy razy na dobê
ka¿d¹ kolbê poddawano okresowemu wstrz¹saniu [15]. Po up³ywie 120 godzin wyhodowan¹ grzybniê oddzielano na ja³owych s¹czkach z bibu³y, a otrzymany przes¹cz pos³u¿y³ jako ród³o kompleksu egzoenzymów koaguluj¹cych mleko [1, 12, 13]. W badaniach wykorzystano sterylne mleko
o zawartoci t³uszczu 0,5% z dodatkiem CaCl2 w iloci 0,55 g CaCl2 / 500 cm3 mleka [1, 12].
Dowiadczenie prowadzono w dwóch wariantach.
 Wariant I: Do probówek wprowadzano 10 cm3 mleka i 5 cm3 przes¹czu pohodowlanego, po
czym zawartoæ delikatnie mieszano rêcznie. Probówki umieszczano w termostatach w temperaturze 25°C, 37°C i 55°C.
 Wariant II: Aby sprawdziæ termostabilnoæ kompleksu enzymów koaguluj¹cych mleko, próby
przes¹czów pohodowlanych umieszczano na 15 minut w ³ani wodnej w temperaturze 60°C,
70°C i 80°C. Po ostudzeniu przes¹cze w iloci 5 cm3 dodawano do probówek zawieraj¹cych
10 cm3 odpowiednio przygotowanego mleka i umieszczano w termostacie w temperaturze 55°C.
W obu dowiadczeniach prowadzono obserwacje dotycz¹ce czasu wytwarzania skrzepów, ich
struktury i barwy. Oceniano równie¿ wartoæ pH wydzielonej serwatki.
Uzyskane wyniki analizowano statystycznie za pomoc¹ analizy wariancji. Statystyczne istotnoci okrelano u¿ywaj¹c najmniejszej istotnej ró¿nicy, przy p£0,05 wyliczonej testem Tukey`a.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Aktywnoæ proteolityczna
Na pod³o¿u sta³ym z dodatkiem kazeiny wyodrêbnione szczepy charakteryzowa³y siê
zró¿nicowan¹ aktywnoci¹ proteolityczn¹ (Tab. I).
Najwiêksz¹ wartoci¹ indeksu aktywnoci proteolitycznej równ¹ 1,06 charakteryzowa³y siê szczepy wyizolowane z orzechów laskowych. Wartoæ ta stanowi³a grupê jednorodn¹ wspólnie z wartoci¹ indeksu aktywnoci proteolitycznej równ¹ 1,05, któr¹ osi¹gnê³y szczepy pochodz¹ce z biohumusu. Najmniejsz¹ wartoæ indeksu aktywnoci proteolitycznej równ¹ 1,01 osi¹gnê³y szczepy wyodrêbnione z kompostu liciowego. Poredni¹
wartoæ równ¹ 1,03 uzyska³y szczepy pochodz¹ce z kompostu ogrodowego i z ziarna kawy,
a tak¿e szczepy wyodrêbnione z pod³o¿a pieczarkowego, których wartoæ indeksu aktywnoci proteolitycznej równa by³a 1,01. Nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic pomiêdzy wartociami indeksu aktywnoci proteolitycznej uzyskanymi przez szczepy wyodrêbnione z kompostu ogrodowego, szczepy pochodz¹ce z ziarna kawy, szczepy wyizolowane z pod³o¿a pieczarkowego, szczepy wyodrêbnione z kompostu liciowego i z biohu-
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Tabela I. rednie wartoci indeksu aktywnoci proteolitycznej
The average index of proteolytic activity
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musu. Szczepy wyizolowane z biohumusu charakteryzowa³y siê poredni¹ wartoci¹ indeksu aktywnoci proteolitycznej, która nale¿a³a do obu grup jednorodnych.
Niezale¿nie od pochodzenia szczepy Thermomyces lanuginosus najwiêksze wartoci
indeksu aktywnoci proteolitycznej osi¹ga³y w pierwszej dobie hodowli, za najni¿sze 
w pi¹tej dobie.
Zdolnoæ do biosyntezy egzoenzymów koaguluj¹cych mleko
Przeprowadzona badania udowodni³y, ¿e wyizolowane szczepy zdolne by³y do biosyntezy kompleksu egzoenzymów koaguluj¹cych mleko. Wytwarzane kompleksy enzymatyczne aktywne by³y w szerokim przedziale temperatur od 25°C do 80°C. W temperaturze
25°C egzoenzymy powodowa³y wytwarzanie lunych skrzepów, natomiast w 80°C widocznym efektem aktywnoci enzymów koaguluj¹cych mleko by³o wyrane jego zgêstnienie (Tab. II, III).
Badania wykaza³y, ¿e egzoenzymy koaguluj¹ce mleko syntetyzowane przez szczepy
Thermomyces lanuginosus najaktywniejsze by³y podczas inkubacji próbek w temperaturze
55°C. W tych warunkach termicznych zwarte skrzepy kazeinowe widoczne by³y ju¿ po 24
godzinach inkubacji. W temperaturze 25°C po 24 godzinach inkubacji nie zauwa¿ono widocznego efektu oddzia³ywania enzymów na mleko. Zgêstnienie próbek mleka nast¹pi³o
Tabela II. Opis efektów aktywnoci kompleksu egzoenzymów koaguluj¹cych mleko syntetyzowanych przez wyodrêbnione szczepy Thermomyces lanuginosus
The description of effects of activity of complex milk coagulating egzoenzymes by isolated
Thermomyces lanuginosus strains
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Tabela III. Opis efektów aktywnoci kompleksu egzoenzymów koaguluj¹cych mleko zawartych
w przes¹czach pohodowlanych poddanych dzia³aniu wy¿szych temperatur
The description of effects of activity of complex milk coagulating egzoenzymes containing culture filtrates subjected earlier to higher temperatures
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po 48 godzinach, natomiast powstanie skrzepu o lunej konsystencji mia³o miejsce po
up³ywie 72 godzin inkubacji. W temperaturze 37°C po up³ywie 24 godzin inkubacji tworzy³y siê skrzepy o lunej konsystencji. Skrzepy zwarte powsta³y po 48 godzinach.
W tabeli III przedstawiono opis efektów aktywnoci kompleksów egzoenzymów koaguluj¹cych mleko zawartych w przes¹czach, które poddano uprzednio dzia³aniu wy¿szych
temperatur. Próbki zawieraj¹ce tak przygotowane przes¹cze inkubowano nastêpnie w temperaturze 55°C.
Aktywnoæ egzoenzymów koaguluj¹cych mleko zawartych w przes¹czach poddanych
dzia³aniu temperatury 60oC nie ró¿ni³a siê od aktywnoci enzymów nie poddanych dzia³aniu podwy¿szonej temperatury i inkubowanych w temperaturze 55°C. Otrzymano takie
same efekty w postaci zwartych skrzepów, które widoczne by³y ju¿ po 24 godzinach inkubacji.
Kompleks enzymów koaguluj¹cych mleko zawarty w przes¹czach pohodowlanych poddanych obróbce termicznej w temperaturze 70°C nie wykazywa³ aktywnoci w czasie 24
godzinnej inkubacji. Powstanie lunych skrzepów widoczne by³o po 48 godzinach inkubacji. W próbach poddanych oddzia³ywaniu temperatury 80°C widocznym efektem aktywnoci enzymów koaguluj¹cych mleko by³o jego zgêstnienie. We wszystkich analizowanych przypadkach wartoci pH wydzielonej serwatki mieci³y siê w przedziale od 6,0 do
6,5.
Zaobserwowano, ¿e podczas inkubacji próbek w temperaturze 55oC najwyraniejsze
by³y zabarwienia powsta³ych skrzepów (bia³e, kremowe lub matowo ró¿owe) oraz wydzielaj¹ce siê przyjemne zapachy (jab³kowy, poziomkowy, kokosowy oraz orzechowy).
W dostêpnej literaturze nieliczne s¹ doniesienia dotycz¹ce zarówno aktywnoci proteolitycznej grzybów termofilnych, jak równie¿ ich zdolnoci do biosyntezy kompleksu egzoenzymów koaguluj¹cych mleko. Badacze zajmuj¹cy siê poszukiwaniem róde³ enzymów reninopodobnych wród drobnoustrojów zwracaj¹ uwagê, ¿e organizmy takie powinny charakteryzowaæ siê, obok zdolnoci do biosyntezy egzoenzymów koaguluj¹cych
mleko, nisk¹ aktywnoci¹ proteolityczn¹ [13].
Zdaniem Abdel-Fattah i in. [1] z aktywnoci¹ proteolityczn¹ zwi¹zana jest zdolnoæ
szczepów do biosyntezy enzymów koaguluj¹cych mleko. Bilaj [2] doniós³, ¿e podczas
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hodowli na pod³o¿u zawieraj¹cym kazeinê szczepy Thermomyces lanuginosus zdolne by³y
do syntetyzowania enzymów proteolitycznych, zarówno wewn¹trz- i zewn¹trzkomórkowych. Autor ten przeprowadzi³ równie¿ badania dotycz¹ce zdolnoci grzybów temofilnych do koagulacji mleka. Wykaza³y one, ¿e szczepy Thermomyces lanuginosus nie posiada³y zdolnoci do biosyntezy enzymów koaguluj¹cych mleko, podobnie jak wiêkszoæ
badanych przez niego grzybów termofilnych. Hasnain i in. [7] wykazali, ¿e w obecnoci
kazeiny szczepy Humicola lanuginosa syntetyzowa³y enzym proteolityczny, nazwany przez
autorów humicolin.
Zagadnieniem zdolnoci grzybów termofilnych do koagulacji mleka zajmowali siê tak¿e Merendi i in. [13], jednak w badaniach swych nie uwzglêdnili oni gatunku Thermomyces lanuginosus.
WNIOSKI
1. Wyodrêbnione szczepy Thermomyces lanuginosus posiada³y zró¿nicowan¹ aktywnoæ proteolityczn¹, przy czym najwy¿sze wartoci indeksu aktywnoci enzymatycznej
osi¹gnê³y szczepy pochodz¹ce z orzechów laskowych.
2. Charakteryzowa³y siê one, obok niskiej aktywnoci proteolitycznej, zdolnoci¹ do
biosyntezy kompleksu egzoenzymów koaguluj¹cych mleko.
3. Kompleksy egzoenzymów koaguluj¹cych mleko okaza³y siê aktywne w szerokim
zakresie temperatur, a powstawaniu skrzepów kazeinowych towarzyszy³o czêsto wydzielanie przyjemnych, owocowo-orzechowych zapachów.
K. J a n d a
THE PROTEOLYTIC ACTIVITY AND THE ABILITY TO THE MILK COAGULATION
BY THERMOMYCES LANUGINOSUS STRAINS
Summary
The aim of this study was the estimation of the ability to proteolytic activity and the ability to the
milk coagulation by Thermomyces lanuginosus strains isolated from different natural sources. The
estimation of proteolytic activity was conducted at 55°C on the solid medium with casein. The
ability to the milk coagulation was esimated at temperature range between 25 and 80°C, using culture filtrate of isolated strains. The study proved, that all tested strains were able to the hydrolysis of
casein, but the highest proteolytic activity had strains from hazelnuts. The quickest milk coagulation
was observed at 55°C. Clotted milk had dense consistency and these samples had best colours and
nice smells.
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