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Wstęp
Archeony to mikroorganizmy prokariotyczne, które zdolne 

są do życia w ekstremalnych warunkach. na podstawie obecnej 
wiedzy, drobnoustroje te można podzielić na trzy grupy: metanoge-
ny, archeony termokwasolubne oraz halofilne [1]. Mikroorganizmy 
te uważane są za organizmy pionierskie, zasiedlające najbardziej 
niekorzystne środowiska, m.in. głębokie otwory na dnie oceanów, 
gorące źródła, kwaśne wody czy słone jeziora [2]. Archeony po-
trafią przetrwać w warunkach podobnych do tych, jakie panowały 
w erze archaicznej, na początku istnienia ziemi. Mikroorganizmy te 
są stosunkowo słabo zbadane ze względu m.in. na skomplikowaną 
hodowlę oraz trudną obserwację. Początkowo uważano archeony 
za ewolucyjnie starsze od bakterii właściwych (eubakterie), lecz 
wraz z rozwojem technik molekularnych pod koniec lat 70. XX w. 
zaproponowano podział życia na trzy domeny: archeony, bakterie 
oraz eukarioty [3].

Do lat 70. ub. w., kiedy to stosowano jedynie klasyczne techniki 
mikrobiologiczne, uważano, iż archeony występują wyłącznie w śro-
dowiskach ekstremalnych. Jednak wraz z rozwojem metod moleku-
larnych (m.in. amplifikacji genów 16S rrnA w łańcuchowej reakcji 
polimerazy (PCr)) [4] odkryto, iż liczne gatunki archeonów bytują 
w warunkach umiarkowanych i zdolne są do wzrostu i namnażania 
się w morzach, jeziorach i glebach [5]. Badania te pozwoliły odkryć 
ponad 20000 sekwencji genów 16S rrnA pochodzących z komó-
rek archeonów występujących w różnych środowiskach [6÷8]. Tak 
więc, lepsze zrozumienie genetyki, biochemii i fizjologii archeonów 
może postawić nowe pytania badawcze, a jaśniejsze zrozumienie jak 
archeony ewoluowały, aby przetrwać niekorzystne warunki, w któ-
rych najczęściej występują, jest wielkim wyzwaniem biotechnologii. 
Badania ostatnich lat koncentrują się na poznaniu budowy oraz zdol-
ności adaptacyjnych archeonów, umożliwiających im występowanie 
w środowiskach naturalnych. Ich specyficzne właściwości sprawiają, 
że mikroorganizmy te stanowią cenny zasób o potencjalnym zasto-
sowaniu w nowych technologiach produkcji farmaceutyków, kosme-
tyków, suplementów diety, sond molekularnych, preparatów enzy-
matycznych, a także różnego rodzaju związków chemicznych [9]. 
Odkrycie ekstremofilnych archeonów i ich enzymów miało istotne 
znaczenie w biokatalizie. Enzymy produkowane przez komórki ar-
cheonów pozwalają na udoskonalenie procesów w wielu gałęziach 
przemysłu. Dzieki temu możliwe jest zmniejszenie ilości odpadów, 
pobieranej energii i surowców, przez co technologia staje się bar-
dziej przyjazna środowisku. Ekstremozymy znalazły zastosowanie 
w syntezie dotąd nieopłacalnych farmaceutyków, polimerowych 
półproduktów, środków ochrony roślin czy złożonych związków  
chemicznych [10].

Celem niniejszej publikacji była analiza literaturowa dotycząca 
zastosowania archeonów w różnych dziedzinach biotechnologii. 
Szczególną uwagę poświęcono ekstremozymom, czyli enzymom 

produkowanym przez komórki archeonów i możliwością ich wy-
korzystania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spo-
żywczym, chemicznym oraz biotechnologii środowiskowej.

Charakterystyka mikrobiologiczna archeonów
Do cech odróżniających archeony od innych komórek bakterii 

właściwych należą m.in. odmienna budowa ściany komórkowej oraz 
częściowa jednowarstwowość błony komórkowej [11]. Ponadto bło-
na komórkowa eubakterii oraz eukariontów składa się głównie z es-
trów glicerolu i tłuszczów, podczas gdy u archeonów z eterów glice-
rolu i tłuszczów. różnice te mogą wpływać na zdolności adaptacyjne 
do życia w ekstremalnych środowiskach [12]. Organizmy archeonów, 
podobnie jak bakterie, posiadają wici, które jednak różnią się składem 
oraz sposobem powstawania. Pojedyncza komórka może mieć wy-
miary od 0,1 do 15 µm. natomiast długość zespołów komórek, bądź 
liniowych aglomeratów, może dochodzić do 200 µm. Komórki arche-
onów przybierają różne kształty począwszy od kulistego, spiralnego, 
obłego, prostokątnego aż po kształt pręta. Archeony mogą wykazy-
wać także szereg różnych typów metabolizmu. geny metabolizmu 
podstawowego u bakterii właściwych i archeonów mogą sugerować 
wspólną drogę ewolucji [13].

Wiele gatunków archeonów można zaliczyć do organizmów 
ekstremofilnych, bytujących w wysokich temperaturach, często 
powyżej 100°C. Drobnoustroje te występują w gejzerach oraz 
w otworach kominów hydrotermalnych na dnie oceanów (tzw. 
ang. black smokres). Inne mogą bytować w wodach bardzo zim-
nych, bardzo słonych, kwaśnych lub alkalicznych. Są zdolne przeżyć 
w warunkach anoksycznych, np. bagnach i błotach na dnie oceanu, 
a nawet rozwijać się w złożach ropy naftowej głęboko pod ziemią. 
Jednak duża część archeonów, to mezofile występujące w wodach 
(jako plankton morski) oraz w glebie [14]. Ponadto wiele z arche-
onów bytuje w przewodzie pokarmowym zwierząt, m.in. u termi-
tów, przeżuwaczy czy nawet ludzi [15, 16].

Związki wytwarzane przez komórki archeonów
ze względu na zdolność do życia w warunkach ekstremalnych, 

archeony stały się obiektem intensywnych badań, mających na celu 
poznanie budowy komórek tych drobnoustrojów oraz ich możliwości 
adaptacyjnych. Dokładniejsze poznanie tej grupy mikroorganizmów 
pozwoli na zastosowanie komórek i/lub ich składników w bardziej 
efektywnych technologiach przemysłowych. Szczególnie odnosi się 
to do produkowanych przez nie enzymów, które charakteryzują się 
aktywnością w ekstremalnych temperaturach (zarówno niskich jak 
i wysokich), zasoleniu, pH oraz ciśnieniu [17]. Dotychczas z komó-
rek mikroorganizmów ekstremofilnych wyizolowano wiele intere-
sujących pod względem aplikacyjnym enzymów [18]. Mimo tego, 
że mechanizmy, które pozwalają tym enzymom spełniać swoje 
funkcje katalityczne w ekstremalnych środowiskach nie są dokład-
nie poznane, stabilność tych białek w niekorzystnych warunkach 
umożliwiła ich wykorzystanie w różnych procesach biotechnolo-
gicznych. Ważne są również specyficzne metabolity archeonów, 
które zostały oczyszczone i scharakteryzowane. związki wytwa-
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krzane przez komórki archeonów są często wykorzystywane w pro-
cesach przemysłowych. niezwykle stabilne chemicznie lipidy błony 
komórkowej archeonów mogą być nowym nośnikiem leków [19]. 
Powierzchniowa warstwa (ang. S-layer), okrywająca od zewnątrz 
komórkę, ze względu na swoją strukturę i funkcje, zwraca uwagę 
nanotechnologii [20]. natomiast haloarcheonowe polimery są wy-
korzystywane do produkcji biodegradowalnych tworzyw sztucz-
nych [21]. Archeonom metanogennym poświęca się dużo uwagi, 
ze względu na to, iż wytwarzany przez nie metan jest źródłem 
czystej i niedrogiej energii [22]. natomiast acidofilne archeony 
zostały zidentyfikowane w wodach powstałych na skutek odwad-
niania kopalń, gdzie ich zdolność utleniania nieorganicznych związ-
ków siarki pełni bardzo ważną rolę w cyklu geochemicznym tego 
pierwiastka [23]. Mimo tego, iż tak wiele związków wytwarzanych 
przez komórki archeonów ma zastosowanie w różnych gałęziach 
przemysłu, to największym zainteresowaniem cieszą się enzymy 
wydzielane przez komórki tych mikroorganizmów. Jednak poja-
wiają się także pewne trudności techniczne, które nie pozwalają 
zastosować ekstremozymów wytwarzanych przez archeony bytu-
jące w ekstremalnych środowiskach na większa skalę przemysłową. 
głównym z nich jest dostępność tych związków [9]. Problem ten 
rozwiązano poprzez klonowanie genów kodujących ekstermozymy 
z wykorzystaniem mikroorganizmów mezofilnych (średnich tem-
peratur). zabieg ten ma na celu uzyskanie nadprodukcji enzymu 
oraz zmiany jego właściwości w zależności od zastosowania ko-
mercyjnego. Mikroorganizmy z gatunków Escherichia coli, Bacillus 
subtilis oraz drożdże zostały z powodzeniem zastosowane jako 
mezofilni gospodarze, w których uzyskano ekspresję genów kodu-
jących ekstremozymy [4]. Techniki inżynierii genetycznej są bar-
dzo cenne i przydatne, ponieważ umożliwiają tworzenie nowych 
biokatalizatorów, mogących wpływać na wyższą efektywność 
bioprocesów, a także wspomagających realizację innowacyjnych 
biotransformacji. z wykorzystaniem technik biologii molekularnej 
można pokonać problem ograniczenia dostępności enzymów i pro-
jektować nowe biokatalizatory, które są specyficzne dla każdego  
procesu przemysłowego.

Enzymy archeonów termofilnych
Obecnie najintensywniej badaną grupą ekstremozymów są en-

zymy termofilne [24]. Odporne na wysoką temperaturę ekstre-
mozymy służą nie tylko jako doskonałe modele, ułatwiające zro-
zumienie stabilności białek, ale także wykazują istotny potencjał 
biotechnologiczny. Wyniki badań strukturalnych i biofizycznych tych 
enzymów, potwierdziły liczne różnice w stosunku do ich mezo-
filnych odpowiedników, m.in. zwiększoną ilość mostków solnych, 
zwiększoną hydrofobowość i wzrost liczby wiązań wodorowych 
[25]. ze względu na unikalne właściwości tych biokatalizatorów, ich 
potencjał biotechnologiczny jest znaczny, począwszy od biodegra-
dacji toksycznych związków do produkcji substancji medycznych. 
Stosowanie termofilnych ekstremozymów jest związane z faktem, 
że prowadzenie procesów biotechnologicznych w wyższych tem-
peraturach jest często korzystne z punktu widzenia efektywno-
ści produkcji. na przykład w reakcjach chemicznych z udziałem 
rozpuszczalników organicznych spadek lepkości i wzrost współ-
czynnika dyfuzji, które występują w podwyższonej temperaturze 
przyczynia się do zwiększenia szybkości reakcji. Działania te są od-
powiednie dla różnych procesów, w tym takich, w których biorą 
udział hydrofobowe związki, wykazujące w niższej temperaturze 
słabą rozpuszczalność. Wzrost temperatury może także zwiększyć 
dostępność substancji w procesach biodegradacji [25]. Ponadto, 
prowadząc reakcję w wyższych temperaturach, zmniejsza się moż-
liwość tworzenia niepożądanych produktów ubocznych powstałych 
często na skutek zanieczyszczenia środowiska reakcyjnego. Oprócz 
większej stabilności w wysokich temperaturach, termofilowe en-

zymy produkowane przez komórki archeonów charakteryzują się 
znaczną odpornością w warunkach wysokiego ciśnienia, obecności 
detergentów i rozpuszczalników, przez co zwiększają się możliwo-
ści wykorzystania tych enzymów na skalę przemysłową. Termofi-
lowe ekstremozymy są szczególnie pożądane w procesach egzo-
energetycznych, w których wydzielana jest energia. W przypadku 
procesów prowadzonych w niższych temperaturach problemem 
może być konieczność ogrzewania układu. W związku z tym stoso-
wanie termofilnych ekstremozymów ma miejsce, gdy reakcja enzy-
matyczna jest kompatybilna z procesem, który przebiega w wyso-
kiej temperaturze. Termostabilne enzymy są izolowane z termofili, 
których temperatura optymalnego wzrostu jest wyższa od 60°C 
lub z hipertermofili, które rozwijają się optymalnie powyżej 90°C. 
Termofile występują w domenie bakterii i archeonów, podczas gdy 
zdecydowana większość hipertermofili jest charakterystyczna dla 
domeny Archaea. najwięcej uwagi wśród termofilowych gatunków 
archeonów poświęca się mikroorganizmom z rodzaju Pyrococcus 
i Thermococcus [25]. Podział enzymów wytwarzanych przez komór-
ki archeonów ekstremofilnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
zastosowania, przedstawiono w Tablicy 1.

Pierwszą grupą enzymów omawianą w niniejszej publikacji 
są amylazy. Enzymy te mogą być wykorzystywane w procesie hy-
drolizy skrobi. Skrobia jest złożonym polimerem, dlatego do jej 
przetwarzania niezbędne są nie tylko amylazy, lecz także wiele in-
nych enzymów, które zostaną przedstawione w dalszej części opra-
cowania. Endoglukanazy, takie jak α-amylaza, losowo hydrolizują 
wiązania α-1,4 wewnątrz polimeru skrobi – wyniku czego z tego 
polisacharydu zostają uwolnione cząsteczki glukozy, a także liniowe 
i rozgałęzione oligosacharydy. α-Amylazy wytwarzane przez arche-
ony Pyrococcus woesei oraz Pyrococcus furiosus działają optymalnie 
w temp. 100oC [25]. Ponadto jest możliwość uzyskania zrekombi-
nowanej α-amylazy. W tym celu wykorzystuje się geny kodujące 
produkcję tego enzymu z Pyrococcus furiosus, a następnie poddaje 
się je klonowaniu i ekspresji u mezofilnego gospodarza. Przykłada-
mi takich mikroorganizmów mogą być Escherichia coli lub Bacillus 
subtilis. Uzyskana w ten sposób α-amylaza wykazuje maksymalną 
aktywność w pH 5,6 oraz temp. 93°C. Po dwugodzinnej inkuba-
cji w temp. 120oC zachowuje 24% aktywności [10]. Thermococcus 
profundus DT5432 jest również zdolny do produkcji termostabil-
nych α-amylaz. Jedna z nich (amylaza S), po oczyszczeniu wykazuje 
optimum działania w 80oC, a jej stabilność w podwyższonej tem-
peraturze opiera się na obecności jonów wapnia. Całkowicie lub 
częściowo oczyszczoną termofilną α-amylazę można uzyskać także 
z komórek szczepu Sulfolobus solfataricus [25]. głównym zastoso-
waniem termofilnych amylaz jest otrzymywanie glukozy i fruktozy 
wykorzystywanych w produkcji substancji słodzących [24].

Pullulanazy to kolejna grupa enzymów biorących udział w hy-
drolizie skrobi. Większość termo- i hipertermofilowych pullulanaz, 
wytwarzanych przez komórki archeonów, należy do II klasy, zdol-
nej do hydrolizy zarówno wiązania α-1,4 jak i α-1,6 glikozydowego 
w rozgałęzionych polimerach. Klasa I, rozszczepiająca tylko wiąza-
nia α-1,6 jest rzadko spotykana w domenie archeonów [25]. W wy-
niku działania tych enzymów powstaje mieszanina maltotriozy, mal-
tozy i glukozy [10]. Optymalna temperatura ich działania mieści się 
w granicach między 90°C a 105°C [24]. geny kodujące produkcję 
tego enzymu pochodzące z Pyrococcus woesei oraz Pyrococcus fu-
riosus mogą być wykorzystane do otrzymania zrekombinowanej 
pullulanazy. Klonowanie oraz ekspresja genów odpowiedzialnych 
za produkcję tego enzymu zachodzi w komórkach Escherichia coli. 
Po oczyszczeniu enzym ten wykazuje optymalną temperaturę dzia-
łania 100°C, i pH równym 6,0. [25]. II klasę pullulanaz wytwarzają 
także szczepy Thermococcus TSy oraz Thermococcus Ty oraz takie 
gatunki, jak Desulfurococcus mucosus i Staphylothermus marinus [25]. 
Ta grupa enzymów jest bardzo interesująca ze względu na moż-
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liwość ich wykorzystania do optymalizacji procesu biokonwersji 
skrobi – uruchamiając proces scukrzania przy niższym pH oraz 
wyższej temperaturze.

Tablica 1
Przykłady termofilnych ekstremozymów z uwzględnieniem ich 

zastosowania

Enzymy Mikroorganizmy
Temperatura 

działania
Zastosowanie Źródło

α-Amylazy

Pyrococcus woesei 
Pyrococcus furiosus

Topt. = 100°C

Przemysł cukrowy 
– pozyskiwanie 

glukozy 
i fruktozy

Przetwórstwo 
skrobi

[10, 
25÷26]

Thermococcus profun-
dus DT5432

Topt. = 80°C

Pullulanazy

Pyrococcus woesei
Pyrococcus furiosus
Thermococcus TSy 
Thermococcus Ty
Desulfurococcus 

mucosus
Staphylothermus 

marines

Topt. = 90 – 
105°C

glukoamylazy

Thermoplasma acido-
philum

Picrophilus torridus
Picrophilus oshimae

Topt. = 90°C

β-galaktozydazy Pyrococcus woesei Topt. = 93°C
Produkcja mleka 

o niskiej zawartości 
laktozy

[27]

Enzymy syntety-
zujące trehalozę

Sulfolobus sp. Topt. = 75°C

Produkcja trehalo-
zy (stabilizowanie 

szczepionek, 
przeciwciał)

[9]

Celulazy
Pyrococcus furiosus

Sulfolobales sp.
Topt. = 103°C

Produkcja alkoholu, 
przemysł owoco-
wy, produkcja che-
mii gospodarczej

[26]

Ksylanazy
Pyrodictium abyssi,

Thermococcus zilligii 
AN1

Topt.=100–110°C
Przemysł papier-
niczy – wybielanie 

pulpy
[24, 25, 29]

Esterazy, lipazy Pyrococcus furiosus Topt. = 100°C

Przemysł farma-
ceutyczny – otrzy-
mywanie związków 
optycznie czystych

[24, 25]

Chitynazy

Thermococcus chitono-
phagus

Thermococcus kodaka-
raensis KOD1

Pyrococcus furiosus

Topt. = 70°C
Biokatalizator 
w procesach 

przemysłowych
[30÷33]

na podstawie analizy literaturowej, dotyczącej takich enzymów 
jak: α-amylazy, pullulanazy, β-amylazy, glukoamylazy i α-glukozydazy, 
można stwierdzić, że mają one duże znaczenie w procesie przetwór-
stwa skrobi. za pomocą tych ekstremozymów możliwa jest konwersja 
tego polisacharydu do produktów bardziej wartościowych, takich jak: 
dekstryny, fruktoza, glukoza czy trehaloza [24]. Przykładowo oczysz-
czone glukoamylazy, pozyskane z komórek gatunków Thermoplasma 
acidophilum, Picrophilus torridus oraz Picrophilus oshimae wykazują opty-
malną aktywność w pH 2,0 i w temp. 90°C [26].

We wszystkich procesach konwersji skrobi wysoka temperatu-
ra wymagana jest do upłynnienia tego polisacharydu i uczynienia go 
dostępnym do enzymatycznej hydrolizy. Współdziałanie termofilnej 
amylazy, pullulanazy i α-glukozydazy optymalizuje przemysłowy pro-
ces przetwórstwa skrobi, obniżając koszty produkcji syropu cukro-

wego [25]. Ponadto zastosowanie amylolitycznych enzymów może 
prowadzić do otrzymania innych cennych produktów, które są inno-
wacyjnymi materiałami na bazie skrobi, jak np. liniowych dekstryn, 
wykorzystywanych jako substytuty tłuszczu, stabilizatory zapachu 
czy probiotyki [24].

Kolejne przykłady zastosowań termofilowych enzymów wykazały 
badania nad zrekombinowaną β-galaktozydazą pozyskaną z komórek 
Pyrococcus woesei [27]. na podstawie tych doświadczeń stwierdzono, 
iż enzym ten nadaje się do produkcji mleka o niskiej zawartości laktozy 
i serwatki. β-galaktozydaza zachowuje aktywność w szerokim zakre-
sie pH (4,3–6,6) charakteryzuje się wysoką termostabilnością, co su-
geruje, że może być używana do przetwarzania produktów mlecznych 
w temperaturach, które przy dłuższym czasie pracy reaktora ciągłego, 
powodują spadek aktywności enzymów mezofilnych. rekombinowa-
ną β-galaktozydazę można otrzymać poprzez klonowanie i ekspresję 
genów kodujących ten enzym z komórek gatunku Pyrococcus woesei – 
wykorzystując komórki Escherichia coli jako gospodarza [10].

Bardzo interesujące jest wykorzystanie ekstremozymów do syntezy 
trehalozy. Trehaloza to nieredukujący disacharyd wykorzystywany jako 
środek stabilizujący w wielu gałęziach przemysłu. Istotnym zastosowa-
niem trehalozy jest wykorzystanie jej jako stabilizatora szczepionek 
podczas przechowywania w temperaturze pokojowej [9]. ze względu 
na wysokie koszty ekstrakcji trehalozy z drożdży piekarskich, poszu-
kiwano nowych możliwości biosyntezy tego dwucukru. W ostatnich 
latach zidentyfikowano w komórkach archeonu z gatunku Sulfolobus 
shibatae enzymy syntetyzujące trehalozę. Odkrycie archeonów zdol-
nych do syntezy trehalozy może pozwolić na zrewolucjonizowanie 
przemysłowego otrzymywania tego disacharydu oraz na zwiększenie 
możliwości jego zastosowania [25].

Biorąc pod uwagę fakt, iż celuloza jest najczęściej występującym 
biopolimerem na ziemi, warto zwrócić uwagę na ekstremozymy wy-
twarzane przez komórki archeonów, które są zdolne do jej rozkładu 
[24]. Celuloza może składać się nawet z 14000 reszt glukozy połączo-
nych wiązaniami β-1,4- glikozydowymi. Polisacharyd ten może być 
hydrolizowany do glukozy poprzez równoczesne działanie endoglu-
kanazy, egzoglukanazy i β-glukozydazy. β-glukozydaza została wy-
kryta m.in. w komórkach Pyrococcus furiosus. Enzym ten jest aktywny 
i stabilny nawet w 103°C [6]. Ponadto kilka β-glukozydaz zostało 
zidentyfikowanych w komórkach należących do rodzaju Sulfolobales 
sp. [26] Mieszanina tych enzymów (wytwarzanych przez komórki 
Pyrococcus furiosus oraz Sulfolobales sp.) może być wykorzystywana 
w procesie enzymatycznej syntezy (w ultra wysokich temperatu-
rach), prowadzącej do uzyskania nowych oligosacharydów z laktozy 
[9]. W związku z dużym zapotrzebowaniem na termostabilne celu-
lazy, wykorzystuje się je coraz częściej w wielu różnych gałęziach 
przemysłu. Enzymy te są wykorzystywane podczas produkcji alko-
holu, w optymalizacji procesów w przemyśle owocowym, a także 
umożliwiają efektywną ekstrakcję barwników z owoców. Ponadto, 
stosując celulazy jako dodatek do detergentów, uzyskuje się rozja-
śnienie kolorów i zmiękczanie tkanin [6].

Do kolejnej grupy ekstremozymów o wysokim potencjale 
biotechnologicznym należą enzymy przeprowadzające hydrolizę 
ksylanu. związek ten stanowi niejednorodną grupę polisachary-
dów (heteropolisacharydów), w których głównymi składnikami 
łańcucha są reszty ksylopiranozowe połączone wiązaniami β-1,4-
glikozydowymi [25]. Ksylany są najważniejszym komponentem he-
micelulozy, w związku z tym wchodzą w skład ściany komórkowej 
roślin [24]. Termostabilne ksylanazy są coraz dokładniej badane, 
ze względu na liczne zalety wynikające z ich stosowania. Enzymy 
te potrafią doprowadzić do rozkładu trudno rozkładalnej hemice-
lulozy. Wykorzystuje się je w enzymatycznym procesie wybielania 
papieru, przez co stanowią atrakcyjną alternatywę dla obecnych 
metod wybielających, które wykorzystują chlor [25]. W biologicz-
nym procesie wybielania pulpy i papieru, termostabilne ksylanazy 
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kpowodują dezintegrację ściany komórkowej, ułatwiając usuwanie 
ligniny i czyniąc tę technologię bardziej przyjazną dla środowiska 
[28]. Wśród domeny archeonów ksylanazy są wytwarzane m.in. 
przez Pyrodictium abyssi oraz Thermococcus zilligii An1. Optymalne 
temperatury działania tych ksylanazy wynoszą odpowiednio 110°C 
oraz 100°C [9, 29].

ze względu na zastosowanie w syntezie organicznej, termostabil-
ne esterazy są bardzo intensywnie badanymi ekstremozymami. Biorą 
one udział w licznych procesach chemicznych m.in. transestryfika-
cji, stereospecyficznej hydrolizie oraz innych organicznych reakcjach 
biosyntezy związków optycznie czystych [25]. Esterazy wytwarzane 
przez komórki Aeropyrum pernix, Pyrobaculum calidifontis i Sulfolobus 
tokodaii są termostabilne i termoaktywne. Ponadto zachowują aktyw-
ność w mieszaninie buforu z rozpuszczalnikami organicznymi (takimi 
jak acetonitryl lub dimetylosulfotlenek). Dzięki tym właściwościom 
można stosować je w licznych reakcjach chemicznej syntezy [24]. Este-
raza wydzielana przez Pyrococcus furiosus jest najbardziej termostabilna 
ze wszystkich enzymów należących do tej klasy (optimum jej działa-
nia wynosi 100oC). natomiast esterazy pochodzące z Archaeoglobus 
fulgidus i Sulfolobus shibatae znajdują zastosowanie w przemyśle mle-
czarskim. W procesach chemicznych istotną rolę pełnią także lipazy. 
Esterazy oraz lipazy są często stosowanymi biokatalizatorami w che-
micznych procesach, ponieważ reakcje katalizowane przez te enzymy 
prowadzą do powstania związków optycznie czystych [18].

Kolejną grupą enzymów, na którą zwrócono uwagę w niniej-
szej publikacji są chitynazy. Chityna jest nierozpuszczalnym, linio-
wym biopolimerem składającym się z reszt n-acetyloglukozaminy 
połączonych wiązaniami β-1,4 glikozydowymi. Produkowana jest 
w znacznych ilościach w środowiskach morskich [24]. Pierwszym 
zidentyfikowanym enzymem pochodzenia archeonowego, zdolnym 
do rozkładu chityny była n-acetyloglukozaminidaza wytwarzana przez 
hipertermofilny gatunek Thermococcus chitonophagus [30]. Chitynazy 
zidentyfikowano również u Thermococcus kodakaraensis KOD1 [31, 32] 
i Pyrococcus furiosus [33]. Termostabilna chitynaza wytwarzana przez 
Thermococcus kodakaraensis KOD1 ponadto zachowuje aktywność 
w obecności detergentów i rozpuszczalników organicznych, dzięki 
czemu może być stosowana jako katalizator w przemyśle [32].

Inną grupą enzymów, która wykazuje liczne potencjalne zasto-
sowania w przemyśle chemicznym są dehydrogenazy alkoholowe. 
ze względu na ich znaczący udział w syntezie optycznie czynnych 
alkoholi są bardzo ważną grupą biokatalizatorów [24]. Ponadto de-
hydrogenazy alkoholowe mogą katalizować reakcję utlenienia al-
koholi do ketonów oraz reakcję odwrotną [25]. Spośród domeny 
archeonów tylko kilka gatunków mikroorganizmów jest zdolnych 
do wytwarzania tych enzymów. Hipertermofilowe enzymy zostały 
zidentyfikowanne m.in. w komórkach Thermococcus stetteri oraz 
Sulfolobus solfataricus. W odróżnieniu od dehydrogenaz wytwarza-
nych przez komórki eukariotyczne i bakteryjne, ten produkowany 
przez Thermococcus stetteri jest termostabilny oraz nie zawiera jo-
nów metali [25].

zastosowanie w biotechnologii znalazły także ekstremozymy 
proteolityczne. zidentyfikowano różne proteazy wytwarzane przez 
termo- i hipertermofilowe archeony, lecz najczęściej występującymi 
są proteazy serynowe [25]. Enzymy tego typu oprócz termostabilności 
wykazują aktywność w obecności detergentów i czynników denaturu-
jących. Właśnie dzięki tym właściwościom alkaliczne proteazy seryno-
we są stosowane jako dodatki do detergentów. Proteinazy są wyko-
rzystywane w przemyśle skórzanym podczas procesu moczenia skór. 
Ponadto enzymy te znajdują zastosowanie w przemyśle piwnym oraz 
w spożywczym – jako dodatki środków do pieczenia [10].

Ważne biotechnologiczne zastosowanie mają także enzymy 
biorące udział w procesach transformacji DnA. Krokiem milo-
wym w rozwoju inżynierii genetycznej było odkrycie reakcji PCr. 
W procesie tym wykorzystywana jest termostabilna polimeraza, 

odpowiedzialna za dołączanie kolejnych nukleotydów do startera 
w trakcie wydłużania łańcucha [25]. Polimeraza DnA I z bakte-
rii Thermus aquaticus, która nazwana została polimerazą Taq, była 
pierwszą termostabilną polimerazą DnA wykorzystywaną w reak-
cji PCr. Jednak polimerazy wytwarzane przez archeony są o wiele 
bardziej interesujące, ze względu na większą progresywność niż 
polimeraza Taq. Dzięki temu podczas działania wykazują błąd na-
wet dziesięciokrotnie niższy [10]. Mimo tych korzyści, enzymy 
pochodzenia archeonowego nie zastąpiły w powszechnym uży-
ciu polimerazy Taq. Wynika to z faktu, iż polimerazy wytwarzane 
przez komórki archeonów wykazują niskie tempo dołączania nu-
kleotydów oraz niestabilność w przypadku amplifikacji dłuższych 
nici DnA [25]. gatunki mikroorganizmów z domeny archeonów 
wytwarzające termostabilne polimerazy przedstawiono w Tabli-
cy 2. Polimerazy DnA są wykorzystywane również w wielu innych 
procesach związanych z biologią molekularną, m.in. w klonowaniu  
czy sekwencjonowaniu.

Tablica 2
Przykłady archeonów zdolnych do wytwarzania termostabilnych 

polimeraz

Gatunek Nazwa polimerazy

Pyrococcus woesei Pwo

Pyrococcus furiosus Pfo

Thermococcus litoralis Vent

Enzymy produkowane przez archeony psychrofilne
W procesach biotechnologicznych równie interesujące jak 

enzymy termofilne, są te wytwarzane przez archeony psychrofil-
ne (Tab. 3). Psychrofilne mikroorganizmy optymalnie rozwijają się 
w temperaturze poniżej 15°C [34]. Środowiska naturalne, w któ-
rych temperatura nie przekracza 5°C, mogą być bogatym źródłem 
tych ekstremozymów. Archeony bytujące w niskich temperatu-
rach (m.in. w oceanach) są w stanie produkować wiele enzymów 
psychrofilnych, które ze względu na ograniczone zapotrzebowa-
nie na energię, wykazują liczne biotechnologiczne aplikacje [10]. 
Białka psychrofilnych mikroorganizmów posiadają kilka specyficz-
nych właściwości w stosunku do ich odpowiedników mezofilnych. 
Są nimi m.in. mniejsza liczba wiązań disiarczkowych oraz mostków 
solnych, zmniejszenie ilości wiązań wodorowych, spadek hydrofo-
bowości białek [10]. Wszystkie te modyfikacje sprawiają, iż struk-
tura białek jest bardziej elastyczna i właśnie stąd wynika większa 
aktywność katalityczna w zimnych środowiskach.

Tablica 3
Zastosowanie psychrofilnych ekstremozymów [10, 25]

Ekstremofile Enzym/grupa Zastosowanie

Psychrofile

Amylazy, β-glukanaza
Detergenty, przemysł papierniczy, 

bioremediacja

Pektynazy
Dojrzewanie serów, produkty mleczne, 

przetwarzanie soków owocowych

Metanogeny
Produkcja metanu, oczyszczanie ścieków 

w niskiej temperaturze

Psychrofilne enzymy znajdują liczne zastosowania w różnych gałę-
ziach przemysłu. Dodając do detergentów psychrofilne ekstremozymy 
(takie jak amylazy czy β-glukonazy), zdolne do hydrolizy polimerów, 
uzyskuje się możliwość prania w zimnej wodzie. Ponadto enzymy te 
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wykorzystuje się w przemyśle papierniczym, wspomagając manipula-
cję pulpą bądź też w procesach bioremediacji [10]. Przemysł spożyw-
czy może wykorzystywać pektynazy, które działają w niskich tempe-
raturach, w takich procesach jak: przetwarzanie soków owocowych, 
produkcja mleczarska czy dojrzewanie serów [25].

ze względu na dużą różnorodność archeonów metanogennych 
w zimnych środowiskach i ich właściwości, takie mikroorganizmy jak: 
Methanogenium frigidum, Methanococcoides burtonii i Halorubrum lacu-
sprofundii są wykorzystywane do produkcji metanu oraz w procesie 
niskotemperaturowego oczyszczania ścieków [35].

Enzymy archeonów alkalofilnych i acidofilnych
Archeony występujące w środowiskach silnie zasolonych lub 

kwaśnych wytwarzają ekstremozymy, które są aktywne odpowied-
nio w wysokim oraz niskim pH. Morze Martwe i Wielkie Jezioro 
Słone (ang. Great Salt Lake) są przykładami silne zasolonych śro-
dowisk naturalnych. Występują w nich archeony, które można po-
dzielić na dwie grupy: tlenowe archeony oraz beztlenowe halofilne 
metanoarcheony [10]. Cały aparat enzymatyczny tych mikroorga-
nizmów, ze względu na akumulowanie wysokich stężeń soli, mu-
siał ulec adaptacji do bytowania w tych ekstremalnych warunkach. 
zarówno mikroorganizmy alkalofilne jak i acidofilne znajdują liczne 
zastosowania w różnych gałęziach przemysłu (Tab. 4).

Tablica 4
Biotechnologiczne zastosowanie alkalifilnych i acidofilnych 

ekstremozymów

Ekstremofile Środowisko Enzym Zastosowanie

Alkalofile Wysokie pH

reduktazy nO2 i nO3

Oczyszczanie ścieków 
zasolonych

Proteazy
Produkcja środków czystości, 

przemysł spożywczy

α-Amylaza
Przemysł piwowarski, 

papierniczy, spożywczy oraz 
piekarniczy

Acidofile niskie pH -
Odsiarczanie węgla, 
biohydrometalurgia

Biorąc pod uwagę tolerancję na sól, metale i zanieczyszcze-
nia organiczne, halofilne archeony mogą być wykorzystywane 
do oczyszczania zasolonych ścieków przemysłowych [36]. za-
immobilizowane reduktazy azotynów i azotanów, wyizolowane 
z haloarcheonów mogą być wykorzystywane w usuwaniu związ-
ków azotu ze ścieków o wysokim zasoleniu. Ponadto są dobrym 
przykładem enzymów wykorzystywanych do konstrukcji poten-
cjometrycznych elektrod jonoselektywnych służących do detekcji 
azotanów (III) oraz azotanów (V). Ostatnie badania wskazują, iż 
kilka gatunków archeonów, m.in. Halobacterium salinarum, wykazu-
je zdolność do detoksykacji nieorganicznych form arsenu. związki 
te są przekształcane w lotne formy lub konwertowane do mniej  
toksycznych postaci [36].

Proteazy zidentyfikowane w komórkach z gatunku Natronomo-
nas pharaonis wykazują optimum działania w temperaturze 61°C 
oraz pH równym 10,0. Dzięki tym właściwościom mogą być wyko-
rzystywane jako dodatki do detergentów [25].

Kolejną grupą ekstremozymów wytwarzanych przez komór-
ki haloarcheonów, które znajdują wiele aplikacji w przemyśle, 
są α-amylazy. ze względu na stabilność i aktywność tych enzymów 
w wysokich stężeniach soli, wykorzystuje się je do produkcji syro-
pu (zawierającego glukozę i fruktozę) ze skrobi. Ponadto α-amylazy 

znajdują zastosowanie w poprawie właściwości mąki w przemyśle 
piekarniczym, produkcji modyfikowanej skrobi dla przemysłu papier-
niczego oraz przemyśle piwowarskim [37].

Acidofilne mikroorganizmy z domeny archeonów, które bytują 
w środowiskach o niskim pH, pełnią również istotną rolę w prze-
myśle, ponieważ możliwe jest ich wykorzystanie do odsiarczania 
węgla, czy odzyskiwania cennych metali [10]. W 1965 r., gdy zi-
dentyfikowano acidofilne archeony zdolne do utleniania siarki i że-
laza, nastąpił wzrost badań mających na celu określenie ich roli 
w utlenianiu minerałów siarczkowych [38]. na podstawie wyników 
stwierdzono, iż acidofilne archeony są skuteczne w bioutlenianiu 
pirytu oraz bioługowaniu minerałów siarczku miedzi, chalkopirytu, 
enargitu i kowelinu. Ponadto są zdolne do odzyskiwania molibdenu 
z wysoce refrakcyjnych molibdenitów. Jeden z pierwszych acido-
filnych archeonów utleniających siarkę, Acidianus brierleyi został 
wyizolowany z kwaśnych źródeł termalnych w Parku narodowym 
yellowstone. Mikroorganizm ten posiada istotny potencjał w pro-
cesach biohydrometalurgii, ponieważ wykorzystuje żelazo jako źró-
dło energii. Proces bioługowania chalkopirytu został opracowany 
na skalę przemysłową w 1995 r. Próby bioługowania tego minera-
łu z wykorzystaniem bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans nie były 
do końca satysfakcjonujące. Bioługowanie w wyższych temperatu-
rach jest o wiele korzystniejsze, dlatego wykorzystanie archeonów 
powoduje poprawę wydajności procesu. Porównanie termofilnego 
i mezofilnego bioługowania przedstawia Tablica 5.

Tablica 5
Bioługowanie miedzi z koncentratu chalkopirytu [38]

Czas bioługowania, 
dni

Wyługowana miedź w odpowiednich warunkach 
temperatury, %

22oC 60oC

30 10,9 39,5

60 12,7 89,7

Analizując dane zamieszczone w Tablicy 5 wykorzystanie arche-
onów w procesie bioługowania miedzi z chalkopirytu jest bardziej 
efektywne, ponieważ mikroorganizmy te zachowują aktywność 
i stabilność działania w wysokich temperaturach, co w ostatecz-
ności pozwala na znacznie większy odzysk metalu. Dzięki wielu 
badaniom nad acidofilnymi archeonami utleniającymi żelazo, uda-
ło się zastosować je w procesach przemysłowych. Powstał proces 
BioCop™, opracowany przez BHP Billiton, który skutecznie wy-
korzystuje utleniające żelazo acidofilne archeony do bioługowania 
koncentratu chalkopirytu w napowietrzanych mieszanych reakto-
rach. Drobnoustroje biorące udział w tym procesie należą między 
innymi do rodzajów: Sulfolobus, Metallosphaera i Acidianus. Proces 
ten prowadzi się w temp. 78°C i pH 1,5 z 98% odzyskiem miedzi. 
na podstawie wyników badań wydajności termofilnego bioługowa-
nia minerałów kowelinu, wykazano, iż jest ona również większa, 
aniżeli procesu mezofilnego [38].

Enzymy produkowane przez archeony piezofilne
W środowiskach wodnych na dużych głębokościach, gdzie śred-

nie ciśnienie wynosi 38 MPa, żyją mikroorganizmy zaliczane do pie-
zofili. Wśród nich znajdują się również liczne szczepy archeonów 
[25]. Te ekosystemy są bardzo bogatym źródłem różnych cennych 
związków. Enzymy piezofilne (np. hydrogenazy oraz α-glukozydaza) 
można wyizolować m.in. z Methanococcus jannaschii i Methanococ-
cus igneus. Ekstremozymy wytwarzane przez komórki tych drobno-
ustrojów wykazują stabilność w wysokich ciśnieniach oraz wysokiej 
temperaturze, dlatego mogą być stosowane w wysokociśnienio-
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kwych procesach w różnych gałęziach przemysłu (np. w przemyśle 
spożywczym). Mimo dużego potencjału tych enzymów, występują 
trudności, które uniemożliwiają wykorzystanie piezofili na szeroką 
skalę przemysłową. głównym problemem jest skomplikowana ho-
dowla tych mikroorganizmów [25].

Podsumowanie
na podstawie analizy literaturowej można stwierdzić, że ar-

cheony, ich ekstremozymy i inne metabolity znajdują zastosowanie 
w wielu różnych gałęziach przemysłu. Ponadto stanowią alternaty-
wę dla licznych procesów przemysłowych, ponieważ dzięki zasto-
sowaniu tych mikroorganizmów możliwe jest uzyskanie większej 
wydajności, obniżenia kosztów procesu, optymalizacji technologii 
i wielu innych korzyści. największym zainteresowaniem cieszą się 
enzymy termofilne, lecz coraz częściej ekstremozymy z innych eks-
tremalnych środowisk są wykorzystywane w licznych technologiach. 
Przykładem mogą być acidofile, alkalofile, psychrofilne czy piezofi-
le. zastosowanie archeonów nie ogranicza się tylko do przemysłu 
chemicznego, lecz można je wykorzystywać m.in. w biotechnologii 
środowiskowej, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spo-
żywczym i mleczarskim. Wiele enzymów wykazuje także poten-
cjalne zastosowania, które wraz z rozwojem nauki, będą możliwe 
do zrealizowania na skalę przemysłową. ze względu na właściwości 
ekstremozymów (aktywność w szerokim zakresie temperatury i pH, 
stabilność w rozpuszczalnikach organicznych i enancjoslektywność) 
biokatalizatory z ekstremofilnych mikroorganizmów będą mogły peł-
nić najważniejszą rolę w licznych technologiach przemysłowych. Ich 
znaczenie będzie rosnąć w kilku dziedzinach tj. produkcja dodatków 
do żywności, detergentów, wyrobów chemicznych i farmaceutycz-
nych. Powolne włączenie metabolitów i enzymów wytwarzanych 
przez komórki archeonów do wykorzystania przemysłowego, może 
być głównie spowodowane trudnościami związanymi z hodowlą ar-
cheonów. Jednak z pomocą metod inżynierii genetycznej, problemy 
te mogą zostać wyeliminowane, przez co możliwe będzie wyprodu-
kowanie tych cennych biomateriałów na większą skalę.

Opracowanie wykonane w ramach projektu BKM-315/rIE-8/2012, 
finansowanego ze środków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ
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AMARA wyróżniona Certyfikatem Wiarygodności Creditreform
Międzynarodowa Wywiadownia gospodarcza Creditreform 

w dniu 9 lipca br. przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej 
firmy AMArA, w wyniku którego zakład Farmaceutyczna AMArA Sp. 
z o.o. otrzymał Certyfikat Wiarygodności Creditreform. (kk)

(http://www.amara.pl, 29.07.2014)

Green Supplier Award
W czasie imprezy Supplier Day zorganizowanej przez Firmę Philips 

w Pile firma Hanplast otrzymała prestiżową nagrodę „green Supplier 
Award” przyznawaną przez Philips Lighting. (kk)

(http://www.hanplast.com, 4.07.2014)

ARCHIMEDES 2014
XVII Moskiewski Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii 

ArCHIMEDES 2014. W tym roku na polskim stoisku zaprezentowa-
nych zostało 18 wynalazków i innowacyjnych technologii, opracowa-
nych w instytutach badawczych i na wyższych uczelniach. Mimo licz-
nej konkurencji polskie rozwiązania ponownie odniosły wielki sukces. 
Międzynarodowe jury przyznało polskim wynalazcom i naukowcom 14 
złotych i 4 srebrne medale oraz nagrody specjalne.

Podczas tegorocznego XVII Moskiewskiego Salonu Wynalazków i 
Innowacyjnych Technologii ArCHIMEDES 2014 złotymi medalami na-
grodzone zostały wynalazki zgłoszone przez pracowników zakładu Eks-
trakcji nadkrytycznej InS: Sposób ciągłego frakcjonowania ekstraktów 
roślinnych; Sposób periodycznego frakcjonowania ekstraktów roślinnych. 
Twórcami nagrodzonych wynalazków są: Edward rój, Kazimierz Kozłow-
ski, Izabela nakonieczna i rafał Jańczak. złoty medal i dyplom oraz złoty 
medal od Chorwackiego związku Wynalazców i dyplom od rosyjskiego 
Stowarzyszenia Wynalazców i racjonalizatorówzostał przyznany również 
zespołowi z IChP: dr hab. Marii zieleckiej, prof. IChP; dr. inż. zbigniewowi 
Wielgoszowi, dr. Dariuszowi Jamanek oraz Krystynie Cyruchin za nowy 
selektywny katalizator procesu alkilacji w złożu fluidalnym.

Ponadto nagrody otrzymali: Instytut Biotechnologii Przemysłu 
rolno-Spożywczego za: Sposób otrzymywania zakwasowego pieczy-

Aktualności z firm
News from the Companies

wa o cechach funkcjonalnych i obniżonej kaloryczności – złoty medal, 
Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owoco-
wych i fermentowanych, prozdrowotnych napojów zbożowych – złoty 
medal; Przemysłowy Instytut Motoryzacji – dwa złote medale za: 
Katalityczna konwersja surowca drzewnego do furfuralu i jego walory-
zacja do cennych produktów biorafineryjnych i System monitorowania 
tętna osób zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zdarzeniu drogo-
wym; Instytut Technik Innowacyjnych EMAg złoty medal za System 
informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu 
– Infomate-e; Instytut Techniki górniczej KOMAg Małogabarytowe 
urządzenie odpylające UO-400‒02 – złoty medal; Wojskowy Instytut 
Chemii i radiometrii, WB Electronics Przyrząd Rozpoznania Skażeń 
PRS-1W – złoty medal; Instytut Mechanizacji górnictwa, Politechnika 
Śląska Asymetryczny bęben łańcuchowy nowej generacji do łańcucho-
wych przenośników zgrzebłowych – srebrny medal oraz Instytut Me-
chaniki Precyzyjnej medal srebrny za Sposób próżniowego napylania 
powłok metodą magnetronową. (em)

(Źródło:http://www.rgjbr.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&i-

d=771:wrczenie-medali-i-nagrod-laureatom-wystawy-archimedes-2014&catid=1:no-

woci&Itemid=103; http://www.ins.pulawy.pl/; http://www.ichp.pl/, 1 sierpnia 2014 r.)

KONKURSY, STYPENDIA, STAŻE

Konkurs na eksperymenty balonowe i rakietowe dla studentów
Do 13 października 2014 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach 

międzynarodowego programu dedykowanego eksperymentom rakie-
towym oraz balonowym pod nazwą rEXUS/BEXUS. Konkurs adre-
sowany jest do studentów z całej Europy. Co roku w przestrzeń wy-
puszczane są dwa balony i dwie rakiety, które przeprowadzają ok. 20 
eksperymentów, których autorami są studenckie zespoły. Konkurs or-
ganizuje Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy ze Szwedzką 
narodową Agencją Kosmiczną (SnSB) i niemiecką Agencją Kosmiczną 
(DLr). Autorzy zwycięskich projektów będą mogli wziąć udział w wy-
strzeleniu rakiet oraz starcie balonów, które odbędą się w SSC (Esran-
ge Space Center) w północnej Szwecji. (kk)

(http://www.rexusbexus.net/, 30.06.2014)
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