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Celem pracy by³o porównanie aktywnoci lipolitycznej szczepów termofilnego grzyba Thermomyces lanuginosus, wyizolowanych z surowego ziarna kawy,
³uskanych orzechów laskowych, pod³o¿a pieczarkowego, biohumusu, kompostu
ogrodowego i kompostu liciowego. Aktywnoæ lipolityczn¹ szczepów grzybowych testowano przy u¿yciu tributyryny. Wszystkie badane szczepy zdolne by³y
do hydrolizy tego substratu. Najwy¿sz¹ aktywnoci¹ lipolityczn¹ charakteryzowa³y siê szczepy wyizolowane z surowego ziarna kawy.
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WSTÊP
Drobnoustroje s¹ bogatym, potencjalnym ród³em enzymów. Szczególn¹ grupê stanowi¹ grzyby termofilne, wystêpuj¹ce we wszystkich strefach klimatycznych i posiadaj¹ce
zdolnoæ do biosyntezy wielu kompleksów enzymatycznych [5, 10]. Termostabilne enzymy
grzybów termofilnych znajduj¹ zastosowanie w wielu ga³êziach przemys³u. Wykorzystuje
siê je do otrzymywania wolnych kwasów t³uszczowych z naturalnych trójglicerydów, które
z kolei stosowane s¹ w medycynie lub jako dodatki do pasz. Enzymy lipolityczne mog¹ byæ
wykorzystywane w utylizacji odpadów przemys³u t³uszczowego oraz jako dodatki do detergentów [11, 14, 15].
Thermomyces lanuginosus Tsiklinskaya jest grzybem termofilnym powszechnie wystêpuj¹cym w przyrodzie [1, 8]. Grzyb ten ma zdolnoæ do biosyntezy ksylanaz, proteaz, amylaz, celulaz i lipaz [7]. Dotychczasowe badania enzymatyczne T. lanuginosus prowadzone
by³y z wykorzystaniem szczepów pochodz¹cych z pojedynczych róde³. W niniejszej pracy
porównano aktywnoæ lipolityczn¹ szczepów powy¿szego gatunku wyizolowanych z wielu
naturalnych róde³. Aktywnoæ lipolityczn¹ tych szczepów testowano na po¿ywce sta³ej
zawieraj¹cej 1% tributyryny.
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MATERIA£ I METODY
Ocenie aktywnoci lipolitycznej poddano ³¹cznie 144 szczepy T. lanuginosus, które wyizolowano z surowego ziarna kawy (50 szczepów), ³uskanych orzechów laskowych (6 szczepów), pod³o¿a
pieczarkowego (42 szczepy), biohumusu (26 szczepów), kompostu ogrodowego (14 szczepów)
i kompostu liciowego (6 szczepów). W badaniach aktywnoci lipolitycznej powy¿szych szczepów
wykorzystano po¿ywkê TBA (Tributyrin Agar) o sk³adzie: Bactopepton (Difco)  5 g, ekstrakt dro¿d¿owy (Difco)  3 g, tributyryna (Sigma Aldrich)  10 g, Bactoagar (Difco)  15g, woda destylowana 
1000 ml [3]. Najpierw sk³adniki po¿ywki rozpuszczono na gor¹co, potem dodano tributurynê, po¿ywkê zmiksowano, poddano sterylizacji i rozlano do standardowych szalek Petriego. Koñcowe pH
po¿ywki wynosi³o 6,5.
Do posiewów na szalki z po¿ywk¹ TBA wykorzystywano piêciodobowe, zarodnikuj¹ce hodowle
szczepów T. lanuginosus na po¿ywce PDA (Potato Dextrose Agar) z dodatkiem 0,3% ekstraktu
dro¿d¿owego. Wed³ug Jensena i in. [8] po¿ywka ta stwarza optymalne warunki dla wzrostu i zarodnikowania badanego grzyba. Dla ka¿dego szczepu posiewy wykonano w trzech powtórzeniach. Hodowlê prowadzono w 55°C przez 10 dni. Powy¿sza temperatura mieci siê w przedziale temperatur
optymalnych dla wzrostu T. lanuginosus. Ocenê aktywnoci lipolitycznej prowadzano co 24 godziny, mierz¹c przy pomocy linijki rednice stref hydrolizy substratu, widoczne jako przejanienie po¿ywki wokó³ kolonii. Mierzono równie¿ rednice kolonii grzyba. Pomiary wykonywane by³y z dok³adnoci¹ do 1 mm. Dla kolejnych dni hodowli obliczono wartoci wskanika aktywnoci lipolitycznej, wyra¿aj¹ce stosunek rednicy strefy hydrolizy substratu do rednicy kolonii [4]. Obliczono
równie¿ dzienne przyrosty rednicy kolonii i strefy przejanienia.
Wyniki poddano analizie statystycznej przy u¿yciu programu Statistica 5.1 w rodowisku Windows. Dla kolejnych dni hodowli i grup szczepów (wyizolowanych z ró¿nych róde³) obliczono
rednie i odchylenia standardowe wskanika aktywnoci lipolitycznej, dziennego przyrostu rednicy
kolonii i strefy przejanienia. Istotnoæ ró¿nic pomiêdzy grupami szczepów okrelono przy pomocy
testu prosta ANOVA. Test ten wykorzystano równie¿ do oceny istotnoci ró¿nic w analizie danych
dla wszystkich badanych szczepów.

WYNIKI
Zmiany wskanika aktywnoci lipolitycznej (rednie i odchylenia standardowe) szczepów T. lanuginosus, wyizolowanych z ró¿nych naturalnych róde³ w czasie hodowli na
po¿ywce zawieraj¹cej 1% tributyryny przedstawiono w Tabeli I. Najwy¿sze wartoci wskanika aktywnoci lipolitycznej stwierdzono dla szczepów wyizolowanych z surowego ziarna
kawy. Wartoci te ros³y do trzeciego dnia hodowli, a nastêpnie stopniowo mala³y. W porównaniu ze szczepami wyizolowanymi z surowego ziarna kawy, pozosta³e grupy szczepów
charakteryzowa³y siê znacz¹co ni¿szymi wartociami wskanika aktywnoci lipolitycznej.
Wród tych pozosta³ych grup najwy¿sze wartoci tego wskanika stwierdzono dla szczepów wyizolowanych z ³uskanych orzechów laskowych. W tej grupie szczepów stosunkowo
wysoka wartoæ wskanika w pierwszym dniu, znacz¹co zmala³a w drugim dniu hodowli.
Jednak¿e od trzeciego do szóstego dnia utrzymywa³y siê wartoci wskanika aktywnoci
lipolitycznej porównywalne z wartoci¹ w pierwszym dniu hodowli. Powy¿ej szóstego dnia
hodowli wartoci te uleg³y stopniowemu zmniejszeniu. Wy¿ej opisane zmiany wskanika
aktywnoci lipolitycznej by³y istotne statystycznie. Z kolei ró¿nice w wartociach wskanika aktywnoci lipolitycznej pomiêdzy grupami szczepów wyizolowanych z pod³o¿a pieczarkowego, biohumusu, kompostu ogrodowego i kompostu liciowego by³y statystycznie
nieistotne.
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Ta b e l a I . Zmiany wskanika aktywnoci lipolitycznej szczepów Thermomyces lanuginosus w czasie hodowli na po¿ywce sta³ej z trójbutyryn¹
The lipolytic activity index changes during the Thermomyces lanuginosus growth on
the tributyrin-containing medium
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Na Ryc. 1 zilustrowano ogóln¹ tendencjê zmian wskanika aktywnoci lipolitycznej (rednie i odchylenia standardowe dla wszystkich szczepów). Do trzeciego dnia hodowli obser-

Ryc. 1.

Zmiany wskanika aktywnoci lipolitycznej Thermomyces lanuginosus w czasie hodowli
na po¿ywce z tributyryn¹ (rednie i odchylenia standardowe dla wszystkich szczepów).
The lipolytic activity index changes during the Thermomyces lanuginosus growth on the
tributyrin-containing medium (means and standard deviations for all strains).
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Ryc. 2.

Zmiany dziennego przyrostu rednicy strefy przejanienia wokó³ kolonii Thermomyces
lanuginosus w czasie hodowli na po¿ywce z tributyryn¹ (rednie i odchylenia standardowe dla wszystkich szczepów).
The daily clearing zone increase changes during the Thermomyces lanuginosus growth on
the tributyrin-containing medium (means and standard deviations for all strains).

Ryc. 3.

Zmiany dziennego przyrostu rednicy kolonii Thermomyces lanuginosus w czasie hodowli na po¿ywce z tributyryn¹ (rednie i odchylenia standardowe dla wszystkich szczepów).
The daily growth rate changes during the Thermomyces lanuginosus growth on the tributyrin-containing medium (means and standard deviations for all strains).
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wowano wzrost wartoci tego wskanika. Wysokie wartoci wskanika utrzymywa³y siê od
trzeciego do pi¹tego dnia, by ulec stopniowemu zmniejszeniu w koñcowej fazie hodowli.
Z kolei dzienne przyrosty rednicy strefy przejanienia (Ryc. 2) mia³y tendencjê wzrostow¹
w przeci¹gu ca³ego okresu hodowli. Wzrost ten mia³ jednak przebieg skokowy, tzn. po
ka¿dym du¿ym przyrocie rednicy strefy przejanienia, w nastêpnym dniu przyrost ten by³
znacz¹co mniejszy. Zmiany te by³y najlepiej widoczne dla szczepów wyizolowanych z surowego ziarna kawy. Wszystkie badane grupy szczepów charakteryzowa³y siê zbli¿onymi
zmianami dziennego przyrostu rednicy kolonii. Na Ryc. 3 zilustrowano ogóln¹ tendencjê
tych zmian. Wartoæ dziennego przyrostu rednicy kolonii wyranie zmniejszy³a siê w drugim dniu, od trzeciego do szóstego dnia mia³a tendencjê wzrostow¹, a powy¿ej szóstego
dnia  utrzymywa³a siê na zbli¿onym poziomie. Wy¿ej przedstawione zmiany by³y statystycznie istotne.
DYSKUSJA
Szczepy wyizolowane z surowego ziarna kawy charakteryzowa³y siê bardzo wysok¹ aktywnoci¹ lipolityczn¹ na tributyrynie. Stosunkowo wysok¹ aktywnoæ lipolityczn¹ wykazywa³y równie¿ szczepy wyizolowane z ³uskanych orzechów laskowych; w niniejszej pracy
potwierdzono wiêc wniosek wyci¹gniêty wczeniej przez Jandê i Falkowskiego [6]. Ogólnie mo¿na wnosiæ, ¿e szczepy wyizolowane z surowców rolinnych wykazywa³y aktywnoæ
lipolityczn¹ znacz¹co wy¿sz¹ od aktywnoci szczepów wyizolowanych z pod³o¿a pieczarkowego, biohumusu i kompostów. Wiadomo, ¿e ziarno kawy i orzechy charakteryzuj¹ siê
bogatym sk³adem chemicznym. Du¿y udzia³ w puli zwi¹zków organicznych tych surowców
maj¹ substraty t³uszczowe, g³ównie trójglicerydy [12, 16]. Z kolei komposty, biohumus
i pod³o¿e pieczarkowe maj¹ sk³ady chemiczne znacznie ró¿ni¹ce siê od sk³adu surowców
rolinnych, jak równie¿ stwarzaj¹ zupe³nie odmienne warunki rodowiskowe dla drobnoustrojów. W dojrza³ych kompostach dominuj¹ kwasy humusowe, a substancje t³uszczowe
pochodz¹ g³ównie od bakterii i grzybów [9, 13]. Wydaje siê, ¿e t¹ odmiennoci¹ sk³adu
chemicznego i warunków rodowiskowych mo¿na wyt³umaczyæ ró¿nice w aktywnoci lipolitycznej badanych szczepów. Na podstawie sk³adu chemicznego trudno jednak wyjaniæ
ró¿nice w aktywnoci lipolitycznej pomiêdzy szczepami wyizolowanymi z surowych ziaren
kawy i ³uskanych orzechów laskowych.
W dowiadczeniu zaobserwowano hamowanie wzrostu T. lanuginosus w drugim dniu
hodowli. W tym dniu stwierdzono równie¿ wzrost wskanika aktywnoci lipolitycznej
i obni¿enie dziennego przyrostu rednicy strefy przejanienia. Wiadomo, ¿e produktami
hydrolizy tributyryny s¹ gliceryna i kwas mas³owy. Gliceryna jest inhibitorem wielu enzymów grzybowych [2], a kwas mas³owy wykazuje toksyczne w³aciwoci wobec grzybów,
zw³aszcza wobec grzybów strzêpkowych [17]. W wietle dostêpnych danych mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e obni¿enie wartoci dziennego przyrostu rednicy kolonii i dziennego przyrostu strefy przejanienia w drugim dniu hodowli mog³o byæ wynikiem hamuj¹cego wp³ywu produktów hydrolizy tributyryny. W kolejnych dniach wzrost szczepów by³ jednak coraz szybszy, ale wzrost rednicy strefy przejanienia mia³ skokowy przebieg. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e szczepy T. lanuginosus w jakim stopniu zaadaptowa³y siê do wysokich stê¿eñ
gliceryny i kwasu mas³owego; te produkty hydrolizy tributyryny nie mia³y ju¿ wp³ywu na
wzrost szczepów, mia³y natomiast znacz¹cy wp³yw na ich aktywnoæ lipolityczn¹. Wskanik aktywnoci lipolitycznej nie ukazuje jednak powy¿szych zmian.
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Ze wzglêdu na wysok¹ aktywnoæ lipolityczn¹ szczepy izolowane z surowych ziaren
kawy i ³uskanych orzechów laskowych mog¹ byæ wykorzystane do ró¿nych celów aplikacyjnych. Mo¿na wiêc mówiæ o du¿ym potencjale biotechnologicznym tych szczepów. Nie
ulega równie¿ w¹tpliwoci, ¿e badania skriningowe aktywnoci enzymatycznej grzybów
izolowanych z ró¿nych naturalnych róde³ maj¹ du¿e znaczenie z biotechnologicznego punktu
widzenia.
K. Janda, A. Stolarska
A STUDY OF THE THERMOMYCES LANUGINOSUS LIPOLYTIC ACTIVITY
ON TRIBUTYRIN
Summary
The study was to compare the lipolytic activity of Thermomyces lanuginosus wild strains on the
medium containing 1-% tributyrin. The strains were isolated from raw coffee beans, shelled hazelnuts, mushroom compost, biohumus, garden compost and leaf compost. The incubation was carried
out at 55°C for ten days. The lipolytic activity index was the hydrolysis zone diameter/colony diameter ratio. Daily growth rates and daily clearance zone increase were also analyzed. All strains tested
hydrolyzed tributyrin. The highest lipolytic activity index values were found in the strains isolated
from raw coffee beans. Relatively high lipolytic activity index values were also found in the strains
isolated from shelled hazelnuts. The highest lipolytic activity indices were observed between the 3rd
and 5th day of incubation. It was hypothesized that the products of the tributyrin hydrolysis considerably affected both fungal growth and lipolytic activity. The T. lanuginosus strains isolated from raw
coffee beans and shelled hazelnuts have a great biotechnological potential.
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