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1. Wstêp
Ci¹gle poszukuje siê nowych Ÿróde³ polisacharydów poprawiaj¹cych w³aœciwoœci technologiczne ¿ywnoœci lub charakteryzuj¹cych siê specyficznymi w³aœciwoœciami funkcjonalnymi. Do
takich nale¿¹ wodorosty morskie, z których pochodz¹ alginian
(Laminaria, Ascophyllum), karagen (Sarcothalia, Gigartina, Chondrus),
a tak¿e bakterie syntetyzuj¹ce alginiany (Azotobacter, Pseudomonas),
ksantany (Xanthomonas) i dekstrany (Leuconostoc, Lactobacillus,
Streptococcus) (1-3).

Artur Szwengiel i inni

Bakteryjne polisacharydy to potencjalnie Ÿród³o nowych funkcjonalnych biopolimerów dla przemys³u spo¿ywczego. Do produktów ¿ywnoœciowych s¹ wprowadzane najczêœciej jako zagêstniki i czynniki ¿eluj¹ce w celu modyfikacji tekstury ¿ywnoœci (4). Nios¹ one ze sob¹ czêsto wymierne korzyœci ekonomiczne dziêki swej reproduktywnoœci chemicznej, stabilnych kosztów wytwarzania oraz niezachwianej poda¿y (5).
Docelowo u¿yteczne polisacharydy mog¹ byæ wytwarzane bezpoœrednio w produkcie lub te¿ wprowadzone do niego jako jeden ze sk³adników pozyskanych
uprzednio na drodze syntezy in vivo, jak i in vitro. Wiele bakterii wytwarzaj¹cych egzopolisacharydy bezpoœrednio w produkcie spo¿ywczym kszta³tuje jego strukturê.
Powszechnie wiadomo, ¿e bakterie fermentacji mlekowej (LAB, ang. Lactic Acid Bacteria)
zdolne s¹ do wytwarzania homopolisacharydów, tj. dekstranu, mutanu, alternanu,
lewanu, inuliny i heteropolisacharydów, które zbudowane s¹ najczêœciej z podjednostek glukozy, galaktozy i ramnozy. Polimery te charakteryzuj¹ siê zró¿nicowan¹
mas¹ cz¹steczkow¹, co z kolei rzutuje na reologiê produktu. Znane s¹ aplikacje kultur starterowych, wytwarzaj¹cych egzopolisacharydy w jogurcie i kefirze.
Przyk³adowe gatunki LAB, zdolne do syntezy homopolimerów to: Lactococcus
lactis, Lactobacillus curvatus, Leuconostoc pseudomesenteroides, L. mesenteroides subsp.
mesenteroides, L. mesenteroides subsp. dextranicum, L. mesenteroides, a heteropolisacharydów: Lactococcus lactis subsp. lactis, L. lactis subsp. cremoris, Lactobacillus casei,
Lb. sake, Lb. rhamnosus, Lb. acidophilus, Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus, Lb. Helveticus
i Streptococcus thermophilus (6-8).
Generalnie, liczba egzopolisacharydów wytwarzanych przez LAB w matrycy produktu spo¿ywczego jest niska, a ich synteza niestabilna. Wynika to z faktu utraty
plazmidów lub obecnoœci mobilnych elementów genomu, przegrupowania genomu;
dotyczy to szczególnie bakterii mezofilnych (9). Z tych powodów poszukuje siê nowych szczepów bakteryjnych. Mikroorganizmy te powinny syntetyzowaæ z wysok¹
wydajnoœci¹ egzopolisacharydy o zdefiniowanych w³aœciwoœciach technologicznych
i prozdrowotnych, które mo¿na wprowadziæ równie¿ do produktów niefermentowanych (10).

2. Charakterystyka lewanu – polisacharydu pochodzenia bakteryjnego
Lewan jest homopolimerem fruktozy z wi¹zaniami b(2®6)-fruktofuranozydowymi, nale¿y do fruktanów bakteryjnych serii 6-kestozy. Wytwarzany jest z sacharozy
w reakcji transfruktozylacji, któr¹ katalizuje lewanosacharaza (b-2,6-fruktan: D-glukozo-1-fruktozylotransferaza, E.C. 2.4.1.10.) (11). Drugim, szeroko rozpowszechnionym fruktanem jest inulina, fruktan roœlinny, serii 1-kestozy o wi¹zaniach b(2®1)-glikozydowych (12). Wiele prac z zakresu pro- i prebiotyków koncentruje siê na inulinie, m.in. ze wzglêdu na udowodnione w³aœciwoœci prebiotyczne, jak i tendencjê do
¿elowania w wodnych roztworach (13). Lewan w przeciwieñstwie do inuliny nie
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¿eluje i rozwa¿any jest generalnie jako polimer niepêczniej¹cy w wodzie w temperaturze pokojowej (14). Jego prebiotyczne w³aœciwoœci wci¹¿ nie zosta³y jednoznacznie udokumentowane (15,16). W³aœciwoœci te zawê¿aj¹ zatem spektrum aplikacyjne lewanu. Wiele wczeœniejszych badañ koncentrowa³o siê na lewanie g³ównie
z powodu jego syntezy przez mikroflorê wywo³uj¹c¹ próchnicê zêbów (17). Jednak¿e wiêkszoœæ ostatnich prac dotyczy roli lewanu w patogenezie roœlin (18), jego
w³aœciwoœci przeciwnowotworowych (19), przeciwcholesterolowych (16) oraz prebiotycznych.

2.1. Pochodzenie i budowa lewanu
Fruktany typu lewanu syntetyzowane s¹ przez ró¿ne gatunki bakterii – m.in.
Zymomonas mobilis (20), Bacillus subtilis (21), Bacillus circulans, Bacillus polymyxa, Erwinia
amylovora, Erwinia herbicola, Serratia sp. (22), Rahnella aquatilis (23), Pseudomonas
syringae (24), Acetobacter xylinum NCl 1005 (25), Gluconoacetobacter diazotrophicus
(26), Lactobacillus reuteri LB 121, Lactobacillus sanfranciscensis LTH2590 (27).
W zale¿noœci od Ÿród³a i warunków syntezy pozyskiwany lewan charakteryzuje
siê zró¿nicowan¹ mas¹ cz¹steczkow¹ i odmienn¹ struktur¹ przestrzenn¹. Czynniki
decyduj¹ce o zmiennoœci tych podstawowych cech powinny zatem byæ szczegó³owo
zdefiniowane, poniewa¿ zarówno masa cz¹steczkowa jak i przestrzenna konformacja cz¹steczki wp³ywa na w³aœciwoœci fizyczne.

2.1.1. Podzia³ sacharydów – polimerów fruktozy
Sacharydy fruktozowe mo¿na podzieliæ przyjmuj¹c jako kryterium stopieñ polimeryzacji (DP). Pierwsz¹ grupê stanowi¹ fruktooligosacharydy (FOS) – krótko³añcuchowe fruktany zbudowane z 2-10 reszt fruktofuranozydowych. Wystêpuj¹ jako
oligosacharydy homogenne, z³o¿one wy³¹cznie z fruktozy, oraz jako oligosacharydy
heterogenne zbudowane z jednej cz¹steczki sacharozy i 7-8 reszt fruktozy. W przyrodzie oraz w produktach otrzymanych w wyniku biokonwersji fruktanów lub sacharozy wystêpuj¹ mieszaniny fruktooligosacharydów o stopniu polimeryzacji od
3 do 7. Do fruktooligosachrydów zalicza siê równie¿ inulobiozê o DP = 2 (28). Druga grupa to polisacharydy fruktozowe – zwi¹zki powstaj¹ce wskutek kondensacji
cz¹steczek monosacharydów przy jednoczesnym wydzielaniu cz¹steczek wody. Za
polisacharyd uwa¿a siê cz¹steczkê o stopniu polimeryzacji wiêkszym ni¿ 10 (29).
Drugim kryterium podzia³u sacharydów jest rozpuszczalnoœæ w 80% (v/v) etanolu
i odpornoœæ na proces trawienia w przewodzie pokarmowym. Czêsto oligosacharydy o DP miêdzy 2 a 50 okreœlane s¹ jako niestrawne oligosacharydy. Podzia³ oparty
na rozpuszczalnoœci oligosacharydów i polisacharydów w etanolu pozwala unikn¹æ
zacierania granicy miêdzy tymi grupami sacharydów. Obecnie jako b³onnik pokarBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 163-181 2009
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mowy rozumie siê frakcje polisacharydow¹ nierozpuszczaln¹ w 80% etanolu. W zaproponowanym podziale (30) mo¿na zaklasyfikowaæ sacharydy fruktozowe w cztery
grupy zgodnie z tabel¹ 1.
Tabela 1
Klasyfikacja sacharydów fruktozowych (opracowanie w³asne)
Grupa
monosacharydy i disacharydy

Przyk³adowe sacharydy
fruktoza, sacharoza

krótko³añcuchowe sacharydy fruktozowe (rozpuszczalne w fruktooligosacharydy (1-kestoza, nystoza, fruktozylo-nysto80% etanolu)
za), oligomery inuliny (inulobioza) i lewanu (lewulany, lewanobioza), cykliczne formy dimeryczne powsta³e z inuliny
i lewanu
polimery fruktozy

inulina, lewan

heteropolisacharydy

obecne w œcianach komórkowych roœlin (b³onnik pokarmowy)
inne polisacharydy (gumy, œluzy roœlinne i inne izolowane
nieskrobiowe polisacharydy w tym i bakteryjne)

Powszechnie lewan wystêpuje w formach polimerycznych o DP>10. Zalicza siê
go do b-(2®6)-(frukto)polimerów. Obecnoœæ terminalnej glukozy w ³añcuchu kwalifikuje produkty enzymatycznej syntezy lewanu do grupy heteropolisacharydów. Jednak¿e w literaturze, ze wzglêdu na znikomy procentowy udzia³ monomerów glukozy w stosunku do fruktozy, lewan okreœlany jest jako homopolimer fruktozy. Znane
s¹ te¿ b-(2®6)-fruktooligosacharydy lewanu – lewulany. Oligosacharydy te otrzymywane s¹ w wyniku czêœciowej depolimeryzacji lewanu.

2.1.2. Masy cz¹steczkowe lewanu
Masy cz¹steczkowe lewanu determinowane s¹ przez warunki reakcji syntezy.
Temperatura to jeden z wa¿niejszych parametrów takiej reakcji. Wed³ug jednych
autorów synteza lewanu o du¿ej masie cz¹steczkowej przebiega wydajniej w wy¿szych temperaturach, tj. 50°C (11), inni twierdz¹, ¿e temperatury powy¿ej 18°C powoduj¹ spadek stopnia polimeryzacji lewanu, przypuszczalnie na skutek spadku powinowactwa enzym-lewan i czêœciowej hydrolizy lewanu w wysokich temperaturach
(24). Tezy te nie maj¹ jednak¿e praktycznego prze³o¿enia w odniesieniu do wszystkich syntez prezentowanych w piœmiennictwie. Profil mas cz¹steczkowych lewanu
otrzymanego w wyniku syntezy in vitro (lewanosacharaza z Bacillus subtilis C4) by³
niezale¿ny od temperatury syntezy, jak i stê¿enia pocz¹tkowego sacharozy. Otrzymywano dwie frakcje lewanu – wysokocz¹steczkow¹ (107 Da) oraz niskocz¹steczkow¹ (od 0,5 do 10 kDa). Wysoko- i niskocz¹steczkowy lewan syntetyzowany by³
jednoczeœnie, co wskazuje, ¿e krótko³añcuchowe cz¹steczki nie powstawa³y w koñ166
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cowej fazie, kiedy to stê¿enie sacharozy by³o zbyt niskie do wydajnej transformacji
przez enzym (31).
Masy cz¹steczkowe frakcji o wysokim stopniu polimeryzacji mog¹ osi¹gaæ wartoœci rzêdu nawet mega daltonów (MDa). W warunkach in vivo, w temp. 37°C (enzym
pozyskiwano z hodowli Bacillus subtilis [natto] Takahashi) uzyskiwano lewan o profilu
mas odpowiednio dla frakcji wysokocz¹steczkowej 1,8 MDa, a dla niskocz¹steczkowej 11,9 kDa (32). Lactobacillus reuteri 121 syntetyzowa³ natomiast lewan o masie
cz¹steczkowej ponad 2 MDa i 150 kDa (33). Istniej¹ równie¿ metody indukowania
syntezy wysokospolimeryzowanego lewanu o masie cz¹steczkowej rzêdu MDa poprzez wprowadzenie do mieszaniny reakcyjnej 2-metylo-2-propanolu (34).
Proces immobilizacji enzymu tak¿e wp³ywa na wielkoœæ cz¹steczek syntetyzowanego lewanu. Unieruchomiona na hydroksyapatycie lewanosacharaza wytwarza wiêksze iloœci lewanu o ni¿szej masie cz¹steczkowej ni¿ forma natywna enzymu (35).
Rozga³êzienia boczne ³añcuchów decyduj¹ o strukturze przestrzennej polisacharydu, co mo¿e nastrêczaæ pewne trudnoœci w szacowaniu mas cz¹steczkowych lewanu. Stwierdzono, ¿e liczba ³añcuchów bocznych wzrasta wraz z rosn¹c¹ mas¹ cz¹steczkow¹ lewanu (36). Zatem szacowane na podstawie objêtoœci hydrodynamicznych masy cz¹steczkowe prawdopodobnie nie s¹ adekwatne do wartoœci rzeczywistych.
Niska lepkoœæ specyficzna przy wysokiej masie cz¹steczkowej lewanu sugeruje
zwart¹ sferyczn¹ powierzchniê makrocz¹steczki. Na podstawie wyników badañ z u¿yciem mikroskopii elektronowej wskazuje siê na elipsoidalny kszta³t moleku³ lewanu
6
(37). Globularny kszta³t wykazuje równie¿ wysokocz¹steczkowa inulina (Mw 10 Da)
syntetyzowana in vitro z wykorzystaniem fruktozylotransferazy (EC 2.4.1.9.) ze
Streptococcus mutans i konidii Aspergillus sydowi (inkubowanych w 20% roztworach sacharozy), zawieraj¹ca oko³o 5-7% wi¹zañ b-(2®6) glikozydowych (38). Sugeruje to, ¿e
elipsoidalna struktura determinowana jest obecnoœci¹ wi¹zañ b-(2®6) glikozydowych, a wi¹zania b-(2®1) glikozydowe ³añcuchów bocznych lewanu powoduj¹ gwa³towny wzrost objêtoœci hydrodynamicznej cz¹steczki. St¹d te¿ mo¿e wynikaæ du¿a
rozbie¿noœæ mas cz¹steczkowych szacowanych metodami chromatografii ¿elowej.

3. Enzymatyczna synteza lewanów
Wykazana zmiennoœæ masy cz¹steczkowej syntetyzowanego lewanu sk³ania do
rozpoznania przyczyn tak du¿ej ró¿norodnoœci oraz mo¿liwoœci kszta³towania tego
parametru jakoœciowego na drodze modelowania warunków syntezy.
Obliczono, ¿e w enzymatycznej syntezie polifruktanów mo¿na otrzymaæ a¿ 720
ró¿nych trisacharydów z trzech ró¿nych heksopiranoz. Dlatego istotne jest rozpoznanie szlaków metabolicznych, na drodze których by³yby syntetyzowane polisacharydy o w³aœciwoœciach najbardziej po¿¹danych. Istotna jest zatem znajomoœæ stereoi regioselektywnoœci enzymów uczestnicz¹cych w syntezie polisacharydów (39).
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 163-181 2009
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Do katalizowania syntezy oligosacharydów u¿ywane s¹ dwa g³ówne typy enzymów: hydrolazy (glikozydazy: E.C. 3.2.) oraz transferazy (transferazy glikozylowe:
E.C. 2.4.) (40).

3.1. Synteza lewanu przy u¿yciu hydrolaz
Klasyfikacjê sacharaz mo¿na przeprowadziæ na podstawie specyficznoœci dzia³ania oraz swoistoœci katalizy (z czego wynika klasyfikacja E.C. – system podzia³u
enzymów w czteroliczbowej klasyfikacji). Podzia³ sacharaz uwzglêdniaj¹cy podobieñstwo genów koduj¹cych te enzymy klasyfikuje je w grupie hydrolaz typu dro¿d¿owego (b-D-fruktofuranozydaz – b-FF-azy) kodowanych przez suc2 – jak w przypadku Saccharomyces cerevisiae (41), które s¹ podobne do: b-fruktofuronozydazy (bff)
(42), wewn¹trzkomórkowych sacharaz z Bacillus subtilis (sacA) (43), zewn¹trzkomórkowych lewanaz (E.C. 3.2.1.65., sacC) (44) oraz wewn¹trzkomórkowej hydrolazy sacharozowej z Escherichia coli (rafD) (45).
Glikozydazy, w tym i hydrolazy typu dro¿d¿owego, mog¹ sprzêgaæ glikozylowe
cz¹steczki w reakcji rewersji (odwróconej hydrolizy) lub te¿ przenosiæ glikozydowe
reszty z aktywowanych donorów na akceptory. Zgodnie z efektem mas, przesuniêcie reakcji w kierunku syntezy mo¿e zostaæ uzyskane poprzez wzrost stê¿enia reaktantów, obni¿enie aktywnoœci wody, usuwanie produktów reakcji z mieszaniny poprzez precypitacjê, ekstrakcjê lub te¿ transformacjê do innego produktu (40). Na tej
drodze s¹ syntetyzowane gluko-, manno- i galaktooligosacharydy (46).
Glikozydazy ponadto s¹ szeroko rozpowszechnione i dostêpne, mog¹ wykazywaæ wysok¹ termostabilnoœæ, co pozwala na operowanie w czasie syntezy wysokimi
temperaturami, a tak¿e stê¿onymi roztworami sacharydów. Jednak¿e g³ównymi czynnikami limituj¹cymi reakcje rewersji s¹: niska aktywnoœæ glikozydaz w stê¿onych
roztworach, ma³a wydajnoœæ konwersji po³¹czona z otrzymywaniem produktu bêd¹cego izomeryczn¹ mieszanin¹ (47). Glikozydazy katalizuj¹ tak¿e przeniesienie
grup glikozylowych z pochodnych glikozydowych na moleku³y bêd¹ce akceptorami,
które generalnie zawieraj¹ grupy hydroksylowe. W tym przypadku wydajnoœæ reakcji jest kontrolowana kinetycznie, jako ¿e produkt reakcji stanowi potencjalny substrat dla glikozydazy (40).

3.2. Synteza lewanu przy u¿yciu transferaz
Druga grupa enzymów katalizuj¹cych syntezê oligosacharydów – transferazy –
przenosi specyficzne grupy nawet w mieszaninach o du¿ym rozcieñczeniu. Energia
niezbêdna w tego typu reakcji syntezy, pochodz¹ca z wi¹zañ glikozydowych substratów jest przechowywana w kowalentnych przejœciowych po³¹czeniach glikozyl-enzym (48).
168
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Rys. Sekwencja reakcji enzym-sacharyd w trakcie reakcji transfruktozylacji, gdzie: E – enzym (lewanosacharaza), S – sacharoza, ES – kompleks enzym-sacharoza, G – glukoza, EF – kowalentny kompleks przejœciowy fruktozyl-enzym, L – lewan (akceptor), EL – elongowana cz¹steczka polimeru, L(n+1)
lewan po procesie elongacji (48).

W obrêbie transferaz fruktozylowych mo¿na wyodrêbniæ dwie grupy enzymów:
transferazy zaliczane do klasy E.C. 2.4.1.9. odpowiedzialne za przeniesienie podjednostek fruktofuranozylowych z sacharozy na akceptor z wytworzeniem wi¹zañ
b(2®1)-glikozydowych oraz zaszeregowane do klasy E.C. 2.4.1.10. tworz¹ce homopolisacharyd o wi¹zaniach b(2®6)-glikozydowych (49). Najpowszechniej lewan syntetyzowany jest z udzia³em lewanosacharazy – enzymu nale¿¹cego do grupy transferaz, czyli jest to swoisty transfer podjednostek monomeru z donora na akceptor.
Lewanosacharazy (LS) z Bacillus subtilis – kodowane przez gen sucB (50), wykazuj¹
podobieñstwo z fruktozylotranferaz¹ (FF) ze Streptococcus mutans (E.C. 2.4.1.9., gen
ftf) (51) oraz LS-z¹ i b-FF-az¹ z Zymomonas mobilis (sucZE2) (52).
W badaniach nad kinetyk¹ transfruktozylacji katalizowanej przez enzymy klasyfikowane w grupie lewanosacharaz z Bacillus subtilis dowodzi siê, ¿e reakcja ta przebiega zgodnie ze schematem okreœlanym mianem pinp-pong (48). Mechanizm ten zilustrowany jest na rysunku i opiera siê na istnieniu stanu poœredniego – kompleksu fruktozyl-enzym (48). Czêœæ fruktozylowa tego kompleksu jest kowalentnie zwi¹zana z enzymem przez wi¹zanie estrowe, gdzie uczestniczy b-karboksylowa grupa
kwasu asparaginowego i drugi wêgiel (C-2) fruktozowy.
Produkcja nieredukuj¹cych oligosacharydów (1-kestozy, nystozy, fruktozylo-nystozy) znanych jako Neosugar®, przebiega równie¿ z udzia³em transferaz fruktozylowych izolowanych z Aspergillus niger i Aureobasidium pullulans (53). Znana jest tak¿e
transferaza cyklofruktanowa syntetyzowana przez Bacillus circulans, która katalizuje
syntezê cz¹steczek cyklofruktanu z inuliny, bêd¹cego oligosacharydem zawieraj¹cym
od 6 do 8 podjednostek fruktofuranozy po³¹czonych w pierœcieñ przez cykliczne
wi¹zanie b(2®1)-glikozydowe (54). Mo¿na zatem oczekiwaæ, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci zostan¹ wyizolowane i scharakteryzowane tego typu b-(2-6)-transferazy.

3.3. Charakterystyka lewanosacharazy
Lewanosacharaza izolowana z Bacillus subtilis jest jednym z nielicznych, szczegó³owo udokumentowanych enzymów katalizuj¹cych syntezê lewanu. Enzym ten
ma strukturê pojedynczego polipeptydowego ³añcucha, nie zawieraj¹cego cysteiny
(48). Enzym ten wykazuje wysok¹ rozpuszczalnoœæ w roztworach zawieraj¹cych jony
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 163-181 2009

169

Artur Szwengiel i inni

fosforanowe, natomiast jest nierozpuszczalny w wodzie, co wykorzystywane jest
w procesie krystalizacji. Moleku³a lewanosacharazy przedstawia wyd³u¿on¹ strukturê wzd³u¿ osi y, któr¹ owija, wskutek czego uzyskuje kszta³t wyd³u¿onej elipsoidy
o przybli¿onych wymiarach 26 × 32 × 117 Å (55).
Rozpuszczalne jony ¿elaza indukuj¹ tetrameryzacje lewanosacharazy (56). Od
szeœciu do oœmiu atomów ¿elaza jest zasocjowanych z tetramerem. Sta³a powinowactwa metal-proteina jest w tym przypadku niska i wynosi 3 × 104 M-1. Taka struktura powoduje wysok¹ termostabilnoœæ enzymu oraz przyczynia siê do wzrostu
uporz¹dkowania lewanosacharazy w strukturê helikoidaln¹ (57).
Czynnikami warunkuj¹cymi pofa³dowanie lewanosacharazy (z Bacillus subtilis, badania in vitro), pozwalaj¹cymi na uzyskanie odpowiedniej struktury trzeciorzêdowej
enzymu s¹: odpowiednie pH, obecnoœæ jonów metali i substancji je wi¹¿¹cych (58).

3.3.1. Masa cz¹steczkowa lewanosacharazy
Lewanosacharaza wystêpuje w formach ró¿ni¹cych siê struktur¹ cz¹steczki. Nie
stwierdzono dotychczas wystêpowania wielorakich form tego enzymu, czyli produktów wtórnej modyfikacji enzymu, zachowuj¹cych jego aktywnoœæ biologiczn¹.
Jednak¿e lewanosacharaza wystêpuje w postaci wielu izoenzymów – powstaje
przy udziale ró¿nych genów strukturalnych. Masy cz¹steczkowe lewanosacharaz
oznaczone technik¹ SDS – PAGE (elektroforeza w warunkach denaturuj¹cych, ang.
Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) zawieraj¹ siê w szerokim zakresie, tj. od 45 do 120 kDa. Zestawienie danych Ÿród³owych przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Masy cz¹steczkowe lewanosacharaz syntetyzowanych przez wybrane mikroorganizmy
Mikroorganizm

Masa cz¹steczkowa lewanosacharazy (kDa)

Literatura

Pseudomonas syringae

45

(24)

Acetobacter diazotrophicus

52

(26)

Bacillus sp. TH4-2

56

(59)

Zymomonas mobilis

(60,61)

Acetobacter diazotrophicus

(62)

Microbacterium laevaniformans

60

(63)

Bacillus circulans

64

(22)

Lactobacillus sanfranciscensis TMW 1.392

90

(64)

Rahnella aquatilis JCM-1683

120

(65)
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3.3.2. Specyficznoœæ substratowa lewanosacharazy
Specyficznoœæ substratowa lewanosacharaz oraz ró¿norodnoœæ koñcowych produktów zale¿¹ od Ÿród³a pochodzenia enzymu. Lewanosacharaza z Microbacterium
laevaniformans katalizuje syntezê 1-kestozy (GF2), nystozy (GF3), 1-fruktozylo-nystozy (GF4), chocia¿ liczba tych oligosacharydów jest nieznaczna w stosunku do lewanu. Ró¿norodne oligosacharydy fruktozylowe powstaj¹ w czasie reakcji, je¿eli
w medium poza sacharoz¹ obecne s¹ inne sacharydy. Wykazano, ¿e disacharydy s¹
lepszymi fruktozylowymi akceptorami ni¿ monosacharydy, a sacharydy zawieraj¹ce
pierœcieñ piranowy (galaktoza, maltoza, laktoza, melibioza, celobioza) s¹ lepszymi
akceptorami ni¿ sacharydy zawieraj¹ce pierœcieñ furanowy (arabinoza, ksyloza, rafinoza) (63). Uogólnienia te mog¹ byæ jedynie stosowane w obrêbie testowanego izoenzymu, tak np. lewanosacharaza z Bacillus macerans EG-6, okreœlana przez autorów
jako nowa fruktozylotransferaza – FTA-za, wydajnie katalizowa³a transfer reszt fruktozowych na D-ksylozê, jako najlepszy akceptor wœród testowanych sacharydów.
Ustalono nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ przydatnoœci poszczególnych sacharydów jako akceptorów: D-ksyloza, L-arabinoza, L-sorboza, D-galaktoza, maltoza, D-mannoza, laktoza, rafinoza (66). W wyniku zastosowania ksylozy otrzymano fruktozylo-ksylozê
(FX). Wydajna synteza FX pozwala na aplikacjê uzyskanego oligosacharydu jako substancji s³odz¹cej, inhibuj¹cej glukozylotransferazê wytwarzan¹ w jamie ustnej przez
Streptococcus mutans. Powsta³y D-glukan sprzyja powstawaniu próchnicy (67).
Lewanosacharaza mo¿e równie¿ byæ zastosowana do syntezy fruktozydu metylu
(MF), bêd¹cego alkilem fruktozydowym syntetyzowanym m.in. przez inwertazê. Wiêkszoœæ hydrolaz nie wykazuje transferycznej aktywnoœci w obecnoœci niskich stê¿eñ
rozpuszczalników organicznych, poniewa¿ równowaga reakcji jest przesuniêta
w stronê hydrofilow¹, tj. transferu reszt fruktozylowych na wodê, co skutkuje spadkiem ogólnej liczby wi¹zañ glikozydowych w mieszaninie reakcyjnej. W przypadku
lewanosacharazy, bêd¹cej transferaz¹ nie obserwowano niekorzystnego, nadmienionego efektu (68). Enzymatyczna kataliza MF mo¿e byæ substytutem syntez chemicznych, poniewa¿ chroni wêgiel anomeryczny w czasie reakcji. Metody chemiczne nie
pozwalaj¹ uzyskaæ czystego anomerycznie fruktozydowego alkilu. Wydajna synteza
(70%) MF jest mo¿liwa w reakcji z wykorzystaniem rekombinowanej lewanosacharazy
(transferazy) z Rahnella aquatilis, gdzie jest wymagany metanol jako akceptor acylowy. Wiêkszoœæ lewanosacharaz, jak wykazano we wczeœniejszych pracach, jest inhibowana przez MF, a w szczególnoœci hamowana jest synteza lewanu (23).

3.3.3. Aktywnoœæ lewanosacharazy
Pierwsze, a zarazem jedyne prace, w których w sposób kompleksowy opisuje siê
wp³yw si³y jonowej i primerów lewanu na pomiar aktywnoœci lewanosacharazy opublikowano w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych (22,74,75). W póŸniejBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 163-181 2009
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szych pracach w sposób szczegó³owy okreœla siê wp³yw czynników fizykochemicznych na reakcje katalizowane przez lewanosacharazê.
Wykazano, ¿e suplementacja mieszaniny reakcyjnej lewanem jako akceptorem
(zarówno nisko- (DP = 120) i wysokocz¹steczkowym (DP = 1200)) powoduje dwukrotny wzrost szybkoœci reakcji. Oligomery o DP od 2 do 5 nie wp³ywa³y na aktywnoœæ enzymu, a lewan o DP = 9 powodowa³ 50% wzrost aktywnoœci. Rosn¹ca koncentracja soli fosforanowych znosi³a dodatni efekt wzrostu szybkoœci reakcji uzyskiwany pierwotnie poprzez suplementacjê mieszaniny reakcyjnej lewanem o zró¿nicowanym DP. Podobne rezultaty uzyskano stosuj¹c NaCl. Rosn¹ce stê¿enie buforu
fosforanowego powodowa³o obni¿enie iloœci syntetyzowanego lewanu o wysokim
stopniu polimeryzacji (69). Inhibicjê transferu reszt fruktozylowych oraz obni¿enie
syntezy lewanu o wysokiej masie cz¹steczkowej przez wzrost si³y jonowej mieszaniny reakcyjnej potwierdzono w póŸniejszych, niezale¿nych badaniach (70). Obecnoœæ
lewanu w medium reakcyjnym znacz¹co wówczas skraca³a czas reakcji. Autorzy sugeruj¹ ponadto, ¿e wy¿sze stê¿enia buforu fosforanowego mog¹ byæ wykorzystane
jako jeden z czynników reguluj¹cych stopieñ polimeryzacji lewanu syntetyzowanego enzymatycznie.

3.3.4. Kinetyka reakcji transfruktozylacji
Lewanosacharaza przenosi reszty fruktozylowe z sacharozy na alkohol pierwszorzêdowy przy szóstym wêglu (C-6) fruktozy; na nieredukuj¹cy koniec ³añcucha fruktanu. Enzym ten aktywuje przebieg trzech charakterystycznych reakcji, tj. syntezê
lewanu z sacharozy w wyniku transfruktozylacji, z uwolnieniem glukozy; hydrolizê
lewanu do fruktozy oraz reakcje wymiany podjednostek [14C]glukozy w reakcji fruktozo-2,1-glukoza + [14C]glukoza w wyniku czego powstaje fruktozo-2,1-[14C]glukoza + glukoza. Lewanosacharaza wykazuje tak¿e hydrolityczn¹ aktywnoœæ w stosunku do lewanów o niskiej masie cz¹steczkowej (24).
Lewan, sacharoza, woda, alkohole oraz mono- i oligosacharydy mog¹ s³u¿yæ jako
akceptory reszt fruktozylowych. Rafinoza jako substrat reakcji transfruktozylacji katalizowanej przez lewanosacharazê z Bacillus subtilis prowadzi do syntezy lewanu
z wydzieleniem melibiozy. Lewanobioza – dwucukier z wi¹zaniem eterowym utworzonym miêdzy wêglem drugim (C-2) podjednostki fruktozowej przeniesionej z sacharozy a szóstym wêglem (C-6) wolnej fruktozy jest syntetyzowana, wtedy gdy
w medium reakcyjnym donorem reszt fruktozylowych jest sacharoza, a akceptorem
wolna fruktoza (70).
W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku potwierdzono, ¿e lewan wzmaga aktywnoœæ transferyczn¹ lewanosacharazy, co dowodzi, i¿ jest on lepszym akceptorem
dla reszt fruktozylowych ni¿ woda czy glukoza. Obecnoœæ lewanu powoduje dostrzegalny wzrost aktywnoœci lewanosacharazy z jednoczesnym przesuniêciem aktywnoœci enzymu – z hydrolitycznej do transferycznej, ukierunkowanej na syntezê
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polimeru (31). Najwa¿niejszy parametr kinetyczny – sta³a Michaelisa-Menten – Km
– jest mocno zró¿nicowana w zale¿noœci od mikroorganizmu syntetyzuj¹cego
(tab. 3).
Tabela 3
Wartoœci sta³ych Michaelisa dla lewanosacharaz izolowanych z pod³o¿y bakteryjnych
Mikroorganizm

Km [M]

Literatura

Lactobacillus reuteri 121

0,007

(33)

Acetobacter diazotrophicus

0,012

(62)

Lactobacillus sanfranciscensis TMW 1.392

0,013

(64)

Bacillus sp. TH4-2

0,017

(11)

Bacillus subtilis

0,020

(21)

Rahnella aquatilis JCM-1683

0,050

(65)

Zymomonas mobilis

0,122

(60)

Pseudomonas syringae

0,160

(24)

3.3.5. Wp³yw czynników fizykochemicznych na aktywnoœæ lewanosacharazy
Najwa¿niejszym czynnikiem decyduj¹cym o aktywnoœci lewanosacharazy jest
temperatura. W jednych z pierwszych badañ nad termostabilnoœci¹ lewanosacharazy wykazano, ¿e enzym pozyskany z pod³o¿y hodowlanych Bacillus subtilis traci
po³owê swojej aktywnoœci w czasie 22 min inkubacji w temp. 22°C, natomiast niemal natychmiastowa inaktywacja nastêpowa³a w 60°C. Wykazano, ¿e dodatek jonów
¿elaza, glinu lub cynku powodowa³ wzrost termostabilnoœci enzymu. Pozyskana lewanosacharaza by³a natomiast stabilna podczas przechowywania w temperaturze
-20°C. Powtarzaj¹ca siê procedura zamra¿ania i odmra¿ania powodowa³a jednak¿e
obni¿enie aktywnoœci preparatu enzymatycznego (21).
Na podstawie badañ dotycz¹cych lewanosacharaz izolowanych z ró¿nych Ÿróde³
stwierdzano du¿e ró¿nice w charakterystyce, jak i w³aœciwoœciach enzymu kwalifikowanego w tej samej klasie (E.C.) (24). Kilka ze scharakteryzowanych lewanosacharaz wykazywa³o wysok¹ aktywnoœæ katalityczn¹ w wysokich temperaturach. Wy¿sze
temperatury sprzyja³y jednak¿e przede wszystkim hydrolizie. Zestawienie zakresu
temperatur hydrolizy sacharozy i syntezy lewanu dla poszczególnych lewanosacharaz opisanych w literaturze przedstawiono w tabeli 4.
Znane s¹ równie¿ lewanosacharazy, których aktywnoœæ jest niezmienna w szerokim zakresie pH, jak i temperatury, np. lewanosacharaza z Lactobacillus sanfranciscensis
TMW 1.392 (64). Ró¿nice miêdzy iloœci¹ sacharozy ulegaj¹cej procesowi hydrolizy
w przypadku lewanosacharazy z Bacillus subtilis C4 niwelowano poprzez zastosowanie wy¿szych stê¿eñ sacharozy (2,6 M). Uzyskiwano wówczas taki sam stosunek aktywnoœci hydrolitycznej do transferycznej w temperaturze 60 jak i 37°C (31).
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Tabela 4
Wartoœci temperatur w których lewanosacharazy izolowane z ró¿nych bakterii wykazuj¹ najwy¿sze aktywnoœci transferyczne (synteza lewanu) i hydrolityczne (hydroliza sacharozy)
Mikroorganizm

Optymalne temperatury (oC) dla:
syntezy lewanu

hydrolizy sacharozy

Literatura

Bacillus sp. TH4-2

50

60

(11)

Bacillus circulans

40

45

(22)

Pseudomonas syringae

18

60

(24)

Zymomonas mobilis (lewanosacharaza z rekombinowanej E. coli)

30

60

(61)

Acetobacter diazotrophicus

40

60

(71)

Wysoka stabilnoœæ enzymu w skrajnych temperaturach, zarówno niskich jak i wysokich jest wa¿na z dwóch powodów. Z jednej strony zmniejsza ryzyko rozwoju mikroflory zanieczyszczaj¹cej, a z drugiej przyczynia siê do obni¿enia aktywnoœci innych
enzymów. Istotne jest, aby przy tym skojarzyæ najkorzystniejsz¹ temperaturê z najwy¿szym poziomem aktywnoœci transferycznej enzymu. Temperatura 4°C by³a optymaln¹
dla syntezy lewanu przy zastosowaniu rekombinowanej lewanosacharazy, immobilizowanej na hydroksyapatycie (35). Aktywnoœæ enzymu po 40. dobach przechowywania
przy tej temperaturze wynosi³a 67% aktywnoœci pocz¹tkowej. Najstabilniejsz¹ termicznie lewanosacharaz¹, jak dotychczas, jest fruktotransferaza wyizolowana z pod³o¿y
Bacillus TH4-2, która nie wykazywa³a utraty swej aktywnoœci biologicznej po jednogodzinnej inkubacji w temperaturze 50°C (11). Lewanosacharaza z Zymomonas mobils jest
stabilna w 37°C (60). Istniej¹ zatem du¿e rozbie¿noœci w wartoœciach temperatur
bêd¹cych inaktywuj¹cymi dla lewanosacharaz w zale¿noœci od ich pochodzenia.
Wzrost termostabilnoœci enzymu mo¿na uzyskiwaæ m.in. poprzez obni¿enie aktywnoœci wody œrodowiska reakcji lub te¿ przez modyfikacjê enzymu w celu wytworzenia form wielorakich. Zatem w wyniku modyfikacji lewanosacharazy z Bacillus
natto otrzymano koniugat enzym-glukomannan dro¿d¿owy stabilny w temperaturze
45°C. Równoczeœnie uzyskano przesuniêcie optimum temperaturowego z 40 do
50°C i znacz¹ce wyd³u¿enie czasu po³owicznej utraty aktywnoœci w 45oC (z 22 min
do ponad 1 h) (59).
Najwy¿sze aktywnoœci dla wiêkszoœci lewanosacharaz uzyskiwano przy zakresie
pH od 5,0 do 6,5 (11,24,59,61,62,71,72). W wiêkszoœci przypadków odczyn zasadowy œrodowiska powoduje jedynie obni¿enie poziomu aktywnoœci lewanosacharazy.
Wyj¹tek stanowi lewnosacharaza izolowana z Lactobacillus sanfranciscensis TMW 1.392,
która wykazuje najwy¿sz¹ aktywnoœæ w medium o odczynie kwaœnym, a przy wartoœciach pH powy¿ej 7,0 traci aktywnoœæ (64).
Du¿y wp³yw na aktywnoœæ poszczególnych lewanosacharaz maj¹ jony metali,
a tak¿e ich stê¿enie w medium. Wysok¹ aktywacjê enzymu jonami Fe2+ wykazano
w stosunku do lewanosacharazy z Bacillus sp. TH4-2. Jony te w stê¿eniu 5 mM pod174
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wy¿sza³y czterokrotnie aktywnoœæ enzymu w stosunku do próbki kontrolnej (59).
W przypadku lewanosacharaz z Acetobacter diazotrophicus (62) oraz Rahnella aquatilis
JCM-1683 (0) jony Fe2+ powodowa³y jednak nieznaczn¹ utratê aktywnoœci. Interesuj¹ce jest, ¿e lewanosacharaza w badaniach Ammara i wsp. (0) by³a w 100% inaktywowana przez jony Zn2+. W pracy Parka i wsp. (63) jony cynku dzia³a³y inhibuj¹co
w 60% (lewanosacharaza z Microbacterium laevaniformans) podczas gdy enzym izolowany z Zymomonas mobilis by³ stymulowany tymi jonami; aktywnoœæ enzymu by³a
wy¿sza o 28% (35).

3.3.6. Inhibicja lewanosacharazy
Glukoza jest silnym inhibitorem lewanosacharazy, g³ównie poprzez reakcjê przenoszenia podjednostek fruktozy na glukozê z jednoczesnym uwolnieniem cz¹steczek
glukozy z sacharozy. W wyniku tego pula wi¹zañ glikozydowych, ani sk³ad mieszaniny reakcyjnej nie ulega zmianie (31). Reakcjê tej wymiany mo¿na uj¹æ równaniem:
G*+G-F®G*-F+G (G*,G – glukoza, F – fruktoza, G-F – sacharoza). Stê¿enia sacharozy powy¿ej 300 mM równie¿ powodowa³y obni¿enie aktywnoœci transferycznej lewanosacharazy izolowanej z Bacillus circulans. Aktywnoœæ hydrolityczna enzymu pozostawa³a na tym samym poziomie, a stymuluj¹cy efekt lewanu wywo³ywa³
wzrost transferu (22).
Inhibuj¹cemu dzia³aniu glukozy przeciwdzia³a aktywuj¹cy wp³yw niskocz¹steczkowego lewanu. Jednak pocz¹tkowo w medium reakcyjnym, pomimo wprowadzenia primerów reakcji, przewa¿a hydroliza sacharozy. Badaj¹c przebieg syntezy lewanu obserwowano odwrotnie proporcjonaln¹ zale¿noœæ – obni¿eniu szybkoœci powstawania wolnej fruktozy towarzyszy³a wzrastaj¹ca szybkoœæ powstawania lewanów (31). Jest to sprzeczne z doniesieniami o sta³ym poziomie aktywnoœci hydrolitycznej, odnotowanej w badaniach nad lewanosacharaz¹ z Bacillus circulans (22).
W wiêkszoœci przypadków wzrost wydajnoœci/szybkoœci syntezy lewanu mo¿na t³umaczyæ zniesieniem inhibicji wywo³ywanej przez woln¹ glukozê. Znany efekt hamowania hydrolizy z zastosowaniem primerów reakcji (niskocz¹steczkowych lewanów)
nie zawsze przyczynia siê do uzyskania wymiernych rezultatów, co stanowi o wyj¹tkowoœci ka¿dej z izolowanych lewanosacharaz.
W badaniach in vivo dowiedziono, ¿e NaCl lub KCl stymuluje syntezê lewanu
w czasie fermentacji z Zymomonas mobilis (73). W póŸniejszych badaniach in vitro surowego ekstraktu lewanosacharazy potwierdzono aktywuj¹ce dzia³anie NaCl, w zakresie stê¿eñ 0,03-0,7 M NaCl (74). Aktywuj¹cy efekt soli by³ odwrotnie proporcjonalny do stê¿enia sacharozy – przy 23,4 mM koncentracji sacharozy aktywnoœæ
wzrasta³a 17-krotnie, tylko 3-krotnie przy stê¿eniu 158 M. Autorzy pracy sugeruj¹,
¿e lewanosacharaza ma w³aœciwoœci alosterycznego enzymu, ze wskazaniem na
NaCl i KCl jako heterotropowe aktywatory. Wyniki te s¹ z kolei sprzeczne z rezultatami uzyskanymi dla lewanosacharazy z Bacillus subtilis (69).
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3.3.7. Synteza, sekrecja i izolacja lewanosacharazy
Lewanosacharaza jest enzymem produkowanym przez wiele szczepów bakterii.
Najbardziej intensywne badania wykonywano dotychczas nad lewanosacharaz¹ izolowan¹ z Bacillus subtilis, enzymem indukcyjnym oraz zewn¹trzkomórkowym. Znane
s¹ tak¿e konstytucyjne i wewn¹trzkomórkowe lewanosacharazy, np. fruktozylotransferaza izolowana z Aerobacter levanicum (21). Wiêkszoœæ spoœród egzoenzymów
syntetyzowana jest przez Bacillus subtilis w czasie stacjonarnej fazy wzrostu, jedynie
lewanosacharaza nale¿y do unikatowych w tym wzglêdzie protein, poniewa¿ jej sekrecja do zewnêtrznego medium wzrostowego odbywa siê w czasie wyk³adniczej
fazy wzrostu (75). Opatentowano tak¿e metody opisuj¹ce syntezê zewn¹trzkomórkowej lewanosacharazy z Bacillus licheniformis NRRL B-18962, które nie wymagaj¹ suplementacji pod³o¿a hodowlanego sacharoz¹ (76).
W badaniach nad sekrecj¹ lewanosacharazy przez mutant charakteryzuj¹cy siê
nadprodukcj¹ tego enzymu – Bacillus subtilis QB 2010 – dowiedziono, ¿e wydzielanie enzymu jest zale¿ne od czynników powoduj¹cych fizykochemiczne interakcje
z membran¹ komórkow¹, a nie zale¿¹ od wewn¹trzkomórkowej syntezy lipidów.
Rezultaty te s¹ rozbie¿ne z mechanizmem syntezy wewn¹trzkomórkowych enzymów, których produkcja jest œciœle powi¹zana z obecnoœci¹ fosfolipidów w komórkach bakterii z rodzaju Bacillus. Dowodzi to znaczenia po³¹czeñ membranowych
(form membranowych) w sekrecji lewanosacharazy (77), a tak¿e o koniecznoœci doboru odpowiednich czynników œrodowiskowych warunkuj¹cych poprawny przebieg
procesu syntezy i sekrecji.
Jednym z takich czynników jest zasolenie œrodowiska. System regulacyjny, odpowiedzialny za wzrost bakterii w pod³o¿ach o du¿ych stê¿eniach soli, stymuluje ekspresjê m.in. genu sacB koduj¹cego lewanosacharazê. Stres spowodowany obecnoœci¹ soli powoduje zatem dziewiêciokrotny wzrost ekspresji tego genu przy 1 M stê¿eniu NaCl u laseczek z rodzaju Bacillus (78).
Kolejnym czynnikiem warunkuj¹cym powstawanie aktywnej formy lewanosacharazy poza mechanizmem ekspresji genu jest translokacja enzymu przez b³onê
komórkow¹ bakterii Bacillus subtilis, która przebiega dwuetapowo. Forma ostateczna enzymu jest poprzedzona membranow¹ form¹ prekursorow¹, która ulega
przeobra¿eniu w procesie proteolizy (75). Drugi etap procesu sekrecji lewanosacharazy ma cechy aktywnego transportu przez b³ony komórkowe, co z kolei jest
œciœle powi¹zane z dostêpnoœci¹ ¿elaza dla komórek bakteryjnych Bacillus subtilis
(56). W badaniach in vivo potwierdzono znacz¹c¹ rolê stê¿enia jonów H+ i/lub jonów metali (Ca2+) w procesie sekrecji lewanosacharazy z Bacillus subtilis. Okreœlono, ¿e stê¿enie Ca2+ powy¿ej 5 mM dzia³a aktywuj¹co na proces przejœcia konformacyjnego – uzyskania trzeciorzêdowej struktury w pH æ 7, co jest czynnikiem
determinuj¹cym sekrecjê enzymu. W kwasowym œrodowisku (pH 5,8), sekrecja lewanosacharazy by³a wydajna bez udzia³u jonów wielowartoœciowych metali. Natomiast podczas wzrostu bakterii w wy¿szych temperaturach zarówno kwasowy od176
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czyn pod³o¿a hodowlanego jak i jony Ca2+ by³y niezbêdne do wydajnej sekrecji lewanosacharazy (79).
Uzyskanie wzmo¿onej sekrecji enzymu nie gwarantuje jednak pozyskania preparatów lewanosacharazy o wysokich parametrach jakoœciowych. W wielu pracach
pierwszy etap izolacji lewanosacharazy z p³ynu hodowlanego (pod³o¿a wzrostowego) to precypitacja etanolem. Przy³¹czenie do enzymu ³añcucha peptydowego z³o¿onego z szeœciu aminokwasów histydyny prowadzi do wymiernego postêpu w zakresie izolacji. Umo¿liwiaj¹c metod¹ chromatografii powinowactwa wyizolowaæ
preparat enzymatyczny o 95% homogennoœci. Tak uzyskano rekombinowan¹ lewanosacharazê z Escherichia coli BL21 (72).

3.3.8. Reakcje syntezy lewanu i ich wydajnoœæ
Synteza lewanu mo¿e byæ zainicjowana jedynie przez komponenty zakoñczone
przez nieredukuj¹c¹ fruktozê z woln¹ grup¹ alkoholow¹ przy wêglu C-6 (56).
Zró¿nicowane wydajnoœci syntez rejestrowano w zale¿noœci od rodzaju syntezy
(in vivo albo in vitro), warunków reakcji i pochodzenia zastosowanej lewanosacharazy. Zestawienie zaprezentowano w tabeli 5.
Tabela 5
Wydajnoœæ syntezy lewanu przy danej temperaturze i stê¿eniu sacharaozy
Temperatura Stê¿enie
Wydajnoœæ
sacharozy
syntezy
(%)
o
(%)
( C)

Mikroorganizm

Synteza

1

2

3

4

5

Bacillus subtilis

Uwagi

Literatura

6

7

in vivo

37

15

36

–

(80)

Bacillus subtilis (natto) in vivo
Takahashi

37

20

25

symultaniczna produkcja lewanu
i kwasu poli-g-glutaminowego
mo¿liwa jest po suplementacji
pod³o¿a – L-glutaminianem

(32)

Zymomonas mobilis

in vivo

30

15

67

wydajnoœæ okreœlona przy jednoczesnej syntezie lewanu i etanolu

(81)

Bacillus sp. TH-2

in vitro

50

36

55

–

(11)

Acetobacter
diazotrophicus SRT4

in vitro

40

60

90

g³ówne produkty to 1-kestoza i nystoza

(71)

Bacillus natto

in vitro

30

10

5,7

wzrost wydajnoœci syntezy lewanu
do 23,0% po zwi¹zaniu lewanosacharazy w kowalentny kompleks
z glukomannanem

(59)

Bacillus subtilis C4

in vitro

37

od 34 do
89

30

uzyskiwano ten sam efekt w 60oC
przy 2,25 i 2,6 M stê¿eniu sacharozy

(31)
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1

2

3

4

5

6

7

Zymomonas mobilis

in vitro

0

20

27

wykorzystano rekombinowan¹ lewanosacharazê, ekspresja
w E. coli)

(72)

Bacillus subtilis

in vitro

37

15

21

suplementacja medium jonami
Mn2+ powodowa³a wzrost wydajnoœci do 29%

(82)

3.3.9 Degradacja enzymatyczna lewanu
Egzopolisacharydy bakteryjne mog¹ byæ degradowane przez hydrolazy lub te¿
liazy polisacharydowe. Pomimo ¿e szczepy bakteryjne dysponuj¹ potencja³em enzymatycznym pozwalaj¹cym na depolimeryzacjê makrocz¹stek sacharydowych, jednak
rzadkoœci¹ jest asymilacja syntetyzowanych polisacharydów jako Ÿród³a wêgla i energii przez bakterie, które dany polimer uprzednio wytworzy³y. Hydrolazy polisacharydowe mo¿na podzieliæ na endogenne i egzogenne. Czêsto stanowi¹ kompleks enzymów wytwarzanych przez pojedyncze szczepy lub te¿ kultury mieszane. Wiele
bakterii z otoczkami polisacharydowymi jest jednoczeœnie gospodarzem dla wirulentnych bakteriofagów z wbudowanymi enzymami degraduj¹cymi polisacharydy
w tym i lewan (83).
Enzymatyczna degradacja lewanu katalizowana jest przez egzo-b-fruktofuranozydazy (E.C. 3.2.1.26) – lewanazê z Bacillus subtilis lub z dro¿d¿y (Rhodotorula sp.)
(84,85). Typowa dla tych enzymów jest równie¿ kataliza reakcji hydrolizy sacharozy
i inuliny oprócz rozk³adu lewanu. Drug¹ grupê stanowi¹ enzymy prowadz¹ce do degradacji lewanu z wytworzeniem: szeregu fruktooligosacharydów – endo-lewanazy
(E.C. 3.2.1.65.) (86,87), disacharydu (lewanobiozy) – lewanobiozy (E.C. 3.2.1.64.)
(88). Przyk³adem endo-lewanazy jest enzym wyizolowany z Bacillus sp. L7 (89). Katalizuje on endo-hydrolizê lewanu z wytworzeniem obok wolnej fruktozy wielu oligosacharydów o DP od 2 do 12 monomerów.
Specyficzn¹ lewanaz¹ jest lewanobioza, produkowana jako zewn¹trzcz¹steczkowy enzym przez Streptomyces exfoliatus F3-2, która hydrolizuje lewan do difruktozy
(lewanobiozy) (90). Lewanaza z Pseudomonas sp. no. 43 hydrolizuje lewan z Zymomonas
mobilis i Serratia sp. równie¿ tylko do lewanobiozy bez formowania produktów poœrednich (91).
Lewanazy mo¿na w zwi¹zku z tym zaklasyfikowaæ do szeœciu u¿ytecznych grup,
tj. produkuj¹ce wy³¹cznie fruktozê, hydrolizuj¹ce lewan w przewadze do lewanobiozy, wytwarzaj¹ce g³ównie lewanobiozê i lewanotriozy, produkuj¹ce DFA IV –
cykliczn¹ formê difruktozy, depolimeryzuj¹ce lewan do frukto-oligosacharydów
z DP w przedziale od 5 do 9, endolewanazy konwertuj¹ce lewan do szeregu fruktooligosacharydów (86).
Trzeci¹ ciekaw¹ grupê enzymów odpowiedzialnych za wewn¹trzcz¹steczkowy
transfer fruktanów stanowi¹ fruktozylotransferazy lewanu (LFTaza), które w wyniku
178
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swojej aktywnoœci biologicznej prowadz¹ do degradacji lewanu z wytworzeniem
nowych fruktooligosacharydów (FOS). Ekspresja LFT-azy jest indukowana obecnoœci¹ substratu w pod³o¿u wzrostowym. Procedura izolacji kultur wytwarzaj¹cych enzym przebiega na pod³o¿ach suplementowanych lewanem (2% w/v), a produktami reakcji s¹: DFA IV (di-D-fruktozo-2,6’:6,2’-dibezwodnik, g³ówny produkt), fruktoza, dimery fruktozy i oligosacharydy (F2 do F4) (92,93). Znane s¹ tak¿e di-D-fruktozo-1,2’:2,1’-dibezwodnik (DFA I) i di-D-fruktozo-1,2’:2,3’-dibezwodnik (DFA III), produkowane z inuliny (94-96).

3.4. Podsumowanie
Wydajna synteza lewanu wymaga szczegó³owego doboru warunków reakcji syntezy w³aœciwych dla danego enzymu. Przytoczone dane literaturowe pozwalaj¹
wskazaæ zakres czynników, które w sposób znacz¹cy determinuj¹ wydajnoœæ syntezy. Tak jak zasygnalizowano w ostatnim rozdziale, lewan nie musi byæ koñcowym
produktem, a mo¿e zostaæ wykorzystany do otrzymywania wielu, nowych i u¿ytecznych oligosacharydów.
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