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Streszczenie 

Katalizatory warunkują przebieg oraz odpowiednią wydajność wielu reakcji 
chemicznych. Przemiany biochemiczne w większości przypadków katalizowane 
są z udziałem enzymów. Szczególne cechy biokatalizatorów są powszechnie 
wykorzystywane w przemyśle, a w ostatnich latach drobnoustroje ekstremofilne, 
adaptowane do skrajnych warunków abiotycznych, wzbudzają duże zaintereso-
wanie licznej grupy badaczy. Wyjątkowe predyspozycje biokatalizatora psy-
chrotroficznego z dobrymi efektami zostały wykorzystane w procesie biotrans-
formacji α-pinenu do werbenolu i werbenonu, będących cennymi związkami 
smakowo-zapachowymi stosowanymi w branży spożywczej i kosmetycznej. 
Uzyskane wyniki (sumaryczne stężenie produktów przekraczające 0,5 g/dm3) 
stanowią obiecującą perspektywę wykorzystania tego typu procesów w większej 
skali (ponadlaboratoryjnej).  
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Wprowadzenie 

Duża część reakcji chemicznych z powodu niekorzystnych uwarunkowań 
termodynamicznych wymaga użycia katalizatora lub biokatalizatora, który obni-
ża energię aktywacji reakcji oraz wpływa na szybsze osiągnięcie stanu równo-
wagi reakcji chemicznej, przy czym jego ilość w mieszaninie reakcyjnej nie 
ulega zmianie w czasie. Katalizatorami mogą być zarówno substancje proste, 
jak też złożone związki chemiczne, np. enzymy białkowe [1]. 

Enzymy ze względu na białkowy charakter cechują się znaczną złożonością 
budowy. Ich działanie uzależnione jest od składu aminokwasowego (struktura 
pierwszorzędowa) oraz od uformowania przestrzennego głównego łańcucha 
peptydowego (struktury wyższych rzędów). Istotnymi czynnikami wpływający-
mi na aktywność enzymu są temperatura i wartość pH otoczenia, które wpływa-
ją na właściwy stan zjonizowania funkcjonalnych aminokwasów oraz pośrednio 
na rozpuszczalność w wodzie i stopień hydratacji. Temperatura oprócz kinetyki 
reakcji determinuje stabilność struktury białka (zbyt wysoka skutkuje jego dena-
turacją i utratą właściwości). Oba te czynniki, jak i obecność w środowisku 
reakcji aktywatorów oraz inhibitorów – specyficznych substancji przyspieszają-
cych lub hamujących ich działanie, kształtują profil aktywności enzymu [2].  

 Właściwościami odróżniającymi enzymy od katalizatorów niebiałkowych 
to wynikająca z ich budowy enacjo-, regio- i chemospecyficzność [3]. Selek-
tywność enzymów i preferencja najczęściej dla jednego, konkretnego prze-
kształcenia substratu czyni proces biokatalizy bardziej wydajnym, skutkującym 
mniejszą ilością produktów ubocznych [4]. Ściśle określona budowa końcowego 
produktu (w tym budowa przestrzenna), szczególnie w przypadku reakcji bio-
chemicznych ma często istotne znaczenie funkcjonalne. 

 Niekiedy korzystną cechą z punktu widzenia biokatalizy jest wynikająca 
z tzw. promiskuityzmu substratowego szeroka specyficzność substratowa białek 
enzymatycznych, pozwalająca na wykorzystanie w reakcjach biotransforamcji 
większej gamy substratów [5]. Ta właściwość ma bardzo istotne znaczenie przy-
stosowawcze dla mikroorganizmów ze względu na zdolność biotransformacji 
pojawiających się w środowisku ksenobiotyków – umożliwia ich degradację [4]. 
Ma to istotne znaczenie w technologiach bioremediacyjnych (w połączeniu 
z kometabolizmem). Biokataliza i biotransformacja są coraz częściej wykorzysty-
wane w przemysłowych procesach produkcyjnych, umożliwiając uzyskanie pożą-
danych produktów bez konieczności stosowania wysoko oczyszczonych substra-
tów. Jest to szczególnie istotne w przypadku „chemii towarowej” (ang. commodity 

chemicals), produkowanej na masową skalę i sprzedawanej w ilościach hurto-
wych, zwykle stanowiącej intermediaty do syntez dla innych gałęzi przemysłu [6]. 

Enzymy są wytwarzane przez wszystkie organizmy żywe, ale szczególnie 
obfitym ich źródłem są drobnoustroje. Przez pojęcie biokatalizatora można ro-
zumieć zarówno właściwe białko enzymatyczne, jak też wytwarzający je mikro-
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organizm, jeżeli proces technologiczny oparty jest o wykorzystanie komplet-
nych komórek. Większość obecnie stosowanych procesów biokatalizy wykorzy-
stuje drobnoustroje mezofilne, których życiowe optimum temperaturowe mieści 
się w zakresie 30–40°C [3]. Takie warunki są dość łatwe do osiągnięcia i ko-
rzystne z punktu widzenia kinetyki reakcji chemicznych, jednak stosunkowo 
wysoka temperatura niesie za sobą ryzyko dekompozycji labilnych związków 
chemicznych oraz utraty ze środowiska reakcji substancji lotnych. Dodatkowym 
zagrożeniem dla procesu produkcyjnego może być zakażenie właściwej hodowli 
florą patogenną, a konieczność utrzymywania podwyższonej temperatury insta-
lacji wiąże się ze znaczną energochłonnością. Obiecującym rozwiązaniem mogą 
być biokatalizatory psychrotroficzne, zdolne do wzrostu i rozmnażania w tempe-
raturze 0°C (optimum w zakresie 15–20°C) [7]. Aktywność metaboliczna w tak 
niskich temperaturach jest możliwa dzięki skróconym, wielonienasyconym 
i licznie rozgałęzionym łańcuchom węglowodorowym kwasów tłuszczowych 
w cząsteczkach fosfolipidów, które warunkują utrzymanie wysokiego stopnia 
płynności dwuwarstwy lipidowej [8]. Zwiększenie w białkach udziału niektó-
rych aminokwasów (np. glicyny) kosztem innych (argininy i proliny) umożliwia 
zachowanie elastyczności konformacyjnej enzymów i ich prawidłowe funkcjo-
nowanie [9]. Zmniejszona jednostkowa aktywność aparatu enzymatycznego 
psychrotrofów w niskich temperaturach kompensowana jest ogólną nadproduk-
cją enzymów w komórkach drobnoustrojów [10].  

Drobnoustroje psychrotroficzne oraz potencjalne możliwości ich zastoso-
wania wzbudzają rosnące zainteresowanie. Szerokim obszarem aplikacji zimno-
aktywnych amylaz, proteaz i lipaz są środki czystości, głównie proszki do prania 
[11]. Biokatalizatory zimnoaktywne wykorzystuje się w technologiach bioreme-
diacji in situ skażeń środowiska [12]. Szczególnie istotnym polem ich poten-
cjalnych wdrożeń jest przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny, 
w których ze względu np. na termolabilność lub cechy organoleptyczne produk-
tu końcowego wymagane są łagodne warunki procesu produkcyjnego [13–15]. 
Przykładem są tutaj technologie produkcji mleka bezlaktozowego [13]. 

1. Psychrotroficzna biotransformacja αααα-pinenu  

Przetwarzanie żywności w wielu przypadkach obarczone jest utratą istot-
nych dla konsumenta cech organoleptycznych produktu. Dlatego też producenci 
żywności dbają o wzbogacanie swoich wyrobów w dodatki smakowo-zapa-
chowe, przywracające ich pierwotne właściwości. Bogatym źródłem zarówno 
prekursorów, jak również właściwych substancji są roślinne olejki eteryczne, 
a wśród nich terpeny. Niedobór materiału roślinnego, relatywnie niskie stężenia 
w surowcu, niemożność uzyskania drogą klasycznej syntezy chemicznej oraz 
duże zapotrzebowanie wpływają na wysoką cenę niektórych związków smako-
wo-zapachowych [16]. 
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α-Pinen jest tanim (ok. 0,75 USD/kg) produktem ubocznym przemysłu 
drzewnego, uzyskiwanym drogą destylacji żywicy drzew iglastych. Jego struktu-
ralne podobieństwo do wielu cenionych związków aromatycznych jest obecnie 
wykorzystywane w próbach otrzymywania na drodze mikrobiologicznej trans-
formacji takich terpenoidów, jak werbenol i werbenon (rys. 1), które są poszu-
kiwanymi związkami smakowo-zapachowymi z uwagi na ich wysoką wartość 
rynkową (3000–3500 USD/kg).  

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Schemat reakcji biotransformacji α-pinenu do produktów użytecznych 

 
Przyjmuje się, że proces mikrobiologicznej transformacji α-pinenu prze-

biega w warunkach tlenowych przy udziale enzymów z grupy monooksygenaz, 
katalizujących wprowadzanie do cząsteczki pojedynczego atomu tlenu. Duża 
lotność substratu i produktów oraz ich wysoka toksyczność względem biokatali-
zatora sprawiają, że dotychczasowe próby opracowania wydajnej technologii 
produkcji werbenolu i werbenonu z α-pinenu nie przyniosły spodziewanych 
rezultatów [17].  

W Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej (ZMP) UMCS w Lublinie pro-
wadzone są badania nad biotransformacją α-pinenu (oraz innych monoterpe-
nów) z użyciem grzybowych biokatalizatorów psychrotroficznych.  

Celem pracy było porównanie aktywności biokatalitycznej wybranego 
grzyba psychrotroficznego z przedstawicielem drobnoustrojów mezofilnych. 

2. Metodyka badań 

Spośród obecnych w kolekcji ZMP UMCS w Lublinie drobnoustrojów wy-
typowano na podstawie wstępnych badań trzy szczepy potencjalnie użyteczne 
w procesie niskotemperaturowej biotransformacji α-pinenu: Mortierella minuti-

ssima, Chrysosporium pannorum oraz Penicilium chrysogenum. Szczepy te 
charakteryzowały się aktywnością enzymatyczną typu monooksygenaz oraz 
dobrym wzrostem w temperaturze poniżej 25°C. Prowadząc hodowle okresowe 
w 7, 10, 15, 20 i 25°C, wyznaczono optimum temperaturowe i dokonano analizy 
dynamiki wzrostu 60-h hodowli ww. drobnoustrojów w 20°C. W celach porów-
nawczych wykorzystano mezofilny szczep Aspergillus niger, powszechnie sto-
sowany w procesach produkcji kwasu cytrynowego i glukonowego i znany także 
ze zdolności do biokonwersji monoterpenów [18, 19]. Hodowlę oraz proces 
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biotransformacji prowadzono na podłożu płynnym „M” o składzie (w %): glu-
koza 1, ekstrakt drożdżowy 0,5, ekstrakt słodowy 1, bacto–pepton 0,5; pH roz-
tworu ustalano na 6,0 z użyciem wodnych roztworów NaOH i HCl o stężeniu 
0,1 M. Doświadczenia prowadzono w szklanych kolbach Erlenmeyera o pojem-
ności 100 ml, zaopatrzonych w korki z ligniny. Kolby zawierające 25 ml podło-
ża i poddane sterylizacji w autoklawie (121°C; 0,10 MPa; 20 min) szczepiono 
1 ml zawiesiny drobnoustrojów, po czym umieszczano w inkubatorze z wytrzą-
saniem orbitalnym (20°C, 150 obr./min) na 72 h w przypadku Ch. pannorum 
i 48 h dla A. niger. Grzybnię w postaci pelletów poddawano sterylnej filtracji, 
przenoszono do 25 ml świeżego i wyjałowionego podłoża „M”, po czym doda-
wano substrat (α-pinen cz.d.a., Sigma Aldrich) w ilości 1% v/v (1,5% dla A. 

niger). Proces biotransformacji prowadzono w inkubatorze z wytrząsaniem orbi-
talnym (20°C, 160 obr./min) przez 24 h. Po biotransformacji grzybnię odsącza-
no i po wysuszeniu w suszarce (105°C, 3 h) określano jej suchą masę w celu 
określenia wydajności biokatalizy w przeliczeniu na jednostkę użytej biomasy. 
Podłoże pohodowlane przenoszono do rozdzielaczy, do których dodawano wzo-
rzec wewnętrzny (linalol, 250 µl r-ru 0,1%) i 25 ml eteru dietylowego, po czym 
proces ekstrakcji prowadzono na wytrząsarce Promax 1020 firmy Heidolph 
przez 10 min w temperaturze 25ºC. Po odparowaniu rozpuszczalnika na wypar-
ce próżniowej (temperatura łaźni 40°C) produkty biotransformacji pinenu za-
wieszano w 1,5 ml n-heksanu i poddawano analizie za pomocą chromatografii 
gazowej (detektor płomienno-jonizacyjny FID, 30 m kolumna o średnicy 
0,25 mm z fenylometylosilikonową fazą stacjonarną, hel w roli gazu nośnego). 
Wykorzystano następujący program temperaturowy: dozownik 270°C, kolumna: 
50°C przez 1 min, następnie wzrost z szybkością 4°C/min do temperatury 145°C 
utrzymywanej w czasie 1 min. Po tym czasie następował dalszy wzrost tempera-
tury do 280°C z szybkością 20°C/min. Temperatura detektora: 300°C. Oznacze-
niu poddawano związki typu monoterpenów oraz ich utlenione analogi (terpeno-
idy) względem krzywej kalibracyjnej sporządzonej dla pinenu, werbenolu 
i werbenonu z użyciem linalolu jako standardu wewnętrznego.  

3. Wyniki i dyskusja 

Dla wszystkich trzech drobnoustrojów psychrotroficznych największy 
przyrost biomasy zaobserwowano w temperaturze inkubacji wynoszącej 20°C 
(rys. 2). Temperaturę tę przyjęto jako optymalną i stosowano w toku dalszych 
doświadczeń. Stwierdzono, że P. chrysogenum charakteryzuje się bardzo do-
brym wzrostem także w 15°C, natomiast w przypadku dwu pozostałych mikro-
organizmów zmiana temperatury zaledwie o ±5°C względem optymalnej skut-
kuje ponad 3-krotnym zmniejszeniem wydajności biomasy.  
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Biokatalizator pochodzenia mikrobiologicznego powinien charakteryzować 
się zarówno wysoką aktywnością, jak i stabilnością w warunkach biokonwersji.  
Cechy te uzależnione są od fazy wzrostu drobnoustroju. W tym celu prześledzo-
no dynamikę wzrostu wybranych drobnoustrojów w optymalnej temperaturze 
20°C (rys. 3). 
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Rys. 2.  Wydajność biomasy drobnoustrojów psychrotroficznych w różnych temperaturach inku-
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Rys. 3. Dynamika wzrostu badanych drobnoustrojów psychrotroficznych w temperaturze 20°C 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań za optymalny biokatalizator do ba-

dań początkowych nad niskotemperaturową biotransformacją α-pinenu uznano 
Chrysosporium pannorum. Drobnoustrój ten charakteryzuje się wydajną pro-
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dukcją biomasy w temperaturze 20°C, stabilną ilością w podłożu po fazie loga-
rytmicznego wzrostu (wyraźne plateau, rys. 3) oraz dużą powtarzalnością uzy-
skiwanej biomasy.  

W celach porównawczych w roli biokatalizatora mezofilnego użyto grzyba 
A. niger. Wybór tego drobnoustroju podyktowany był wcześniejszymi doświad-
czeniami nad predyspozycjami tego drobnoustroju do efektywnego wzrostu 
i biotransformacji w temperaturze 20°C [19].   

Analiza chromatograficzna ekstraktów płynów pohodowlanych uzyskanych 
w procesie biotransformacji ujawnia obecność wielu związków chemicznych 
powstałych w wyniku utlenienia α-pinenu (rys. 4). Porównanie ilości wszyst-
kich produktów biotransformacji otrzymanych z zastosowaniem grzybni psy-
chrotroficznej i mezofilnej w przeliczeniu na jednostkę suchej masy prezentuje 
rys. 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4.  Profil związków terpenoidowych otrzymanych w procesie biotransformacji α-pinenu 

z użyciem Ch. pannorum (kolor szary) oraz A. niger (kolor czarny) w roli biokatalizatora 

 
Mimo porównywalnej wydajności biomasy obu drobnoustrojów w tempera-

turze 20°C zauważalna jest znaczna przewaga łącznej ilości produktów (wyra-
żanej w mg na dm3 podłoża w przeliczeniu na gram suchej biomasy) uzyskanych 
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drogą biotransformacji z wykorzystaniem psychrotroficznego grzyba Ch. pan-

norum. Wyniki wskazują na wysoką aktywność enzymów uczestniczących 
w procesie biotransformacji (prawdopodobnie typu monooksygenaz) oraz adap-
tację aparatu enzymatycznego tego drobnoustroju do niskich temperatur. Uzy-
skane stężenia w podłożu hodowlanym istotnych produktów biokonwersji  
α-pinenu (werbenonu i werbenonu) przedstawione zostały na rys. 6. 
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Rys. 5. Łączne stężenie produktów uzyskanych w procesie biotransformacji w przeliczeniu na 
jednostkę suchej masy grzybni  
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Rys. 6. Stężenia głównych produktów biotransformacji α-pinenu w przeliczeniu na jednostkę 
suchej masy grzybni 
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Psychrotroficzny szczep Ch. pannorum, w warunkach przeprowadzonego 
doświadczenia katalizuje biotransformację α-pinenu do werbenolu i werbenonu 
odpowiednio około 55 i 1,5 razy wydajniej niż mezofilny szczep A. niger. Po-
nadto uwidaczniają się wyraźne różnice w profilu metabolicznym obu mikroor-
ganizmów i wynikający z nich odmienny stosunek stężeń dwóch głównych pro-
duktów biotransformacji. Stosunek masy wytworzonego werbenolu i werbenonu 
dla Ch. pannorum wynosi 4,8:1, podczas gdy dla A. niger 1:7,8. Przewaga za-
wartości werbenonu nad werbenolem, krótki czas biotransformacji i ogólnie 
niskie stężenia istotnych produktów procesu z wykorzystaniem A. niger są 
zgodne z dotychczas publikowanymi wynikami [18]. Jak dotąd brak danych 
literaturowych dotyczących wykorzystania grzyba Ch. pannorum w procesie 
biotransformacji α-pinenu. Jednakże wyniki przeprowadzonych doświadczeń 
potwierdzają potencjalnie wysoką użyteczność tego drobnoustroju w porówna-
niu z grzybnią mezofilną oraz stanowią przesłankę do dalszych badań nad opty-
malizacją procesu. 

Podsumowanie 

Obniżenie temperatury procesu biotransformacji sprzyja ograniczeniu strat 
lotnych związków chemicznych (substratów i produktów), zmniejsza ryzyko 
kontaminacji florą patogenną, a wyższa rozpuszczalność tlenu skutkuje polep-
szeniem warunków inkubacji drobnoustrojów tlenowych. Ponadto niska tempe-
ratura hodowli dzięki odpowiedniemu doborowi drobnoustroju może iść 
w parze z wydajną produkcją istotnych metabolitów, co potwierdzają wyniki 
opisanych doświadczeń. Wart podkreślenia jest także fakt mniejszej energo-
chłonności takich procesów i wynikające z niego korzyści ekonomiczne i ekolo-
giczne. Na etapie selekcji mikroorganizmu istnieje możliwość wyboru biokatali-
zatora o właściwościach istotnych z punktu widzenia konkretnego procesu tech-
nologicznego, a umiejętny dobór warunków fizykochemicznych stanowi drogę 
jego dalszej optymalizacji [1]. Stosowanie metod biotechnologicznych umożli-
wia lepsze wykorzystanie surowców, generuje mniejsze ilości odpadów, 
a szczególnie zaś w przypadku produkcji żywności i dodatków spożywczych 
przyczynia się do ich większej akceptacji społecznej [4]. 
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Low-temperature biocatalysis as an example of microbial  
biotransformation of alpha-pinene 

Key words 

Biocatalysis, biotransformation, psychrotrophic microorganisms. 

Summary 

Many chemical reactions and their appropriate performance depend on 
catalysis. Most biochemical reactions are catalysed by enzymes. Special features 
of these biocatalysts are commonly employed in industry and current researches 
are focused on psychrotrophic microorganisms. These unique organisms can be 
a rich source of useful biocatalysts for biotransformation of α-pinene to 
verbenol and verbenone – valuable compounds used as flavours and fragrances. 
Results obtained in this study are promising for further application in the large 
scale.   




