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Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. inż. J. Ziobrowski
Dokonano przeglądu piśmiennictwa światowego na temat poznanych dotychczas toks·ycznych metabolitów grzyba Penicillium roqueforti,
przedstawiono ich ogólną charakterystykę, omówiono warunki powstawania, metody izolacji, a także dokonano oceny toksyczności ostrej.

WSTĘP

Penicillium roqueforti jest przedstawicielem r,odzaju Penicillium zaliczanego do grzybów niedoskonałych (Fungi imperfecti) grupy Asymetrica. Jego duże znaczenie przemysłowe wynika z pows1zechnego zastosowania na świecie do produkcji sera typu R,oquefort ,oraz innych rodzajów serów. Zarodniki P. roqueforti dodawane są w momencie formowania skrzepu [8]; w czasie dojrzewania sera następuje ich rozwój
i tworzenie się szaroniebieskiej grzybni. Jest ona odpowiedzialna za
zmiany o charakterze proteolitycznym i lipolitycznym podczas dojrzewania sera, powodując swoiste cechy organoleptyczne.
Już w rdku 19,58 Taber i Vining [14), a następnie Bekmakhamowa
[2] donosili o zdolności P. roqueforti do produkcji alkaloidów. Dopiero
jednak niedawno alkaloidy te wyizolowano i scharakteryzowano [1, 5,
6, 7, 12, 15, 16]. Mogą one zha,leźć się także w serach, a tym samym
stwarzać niebezpieczeństwo dla konsumentów.
Podział

i ogólna charakterystyka
substancji toksycznych

Spośród wyodrę'bntonych dotychczas toksyc21nych metabolitów
różnić można grupę a1kaloid6w rakfortyny [11] oraz niealka'1otd

wyPR-toksynę, zaliczaną do tzw. seskwiterpenoidów [l, 4, 5,11, 1'6]. Do grupy
alkaloidów rokfortyny należą następujące związki:
1rokt-0rtyna A czyli 6,9-dwumetylo-7-0-acetylergolina
rokfortyna B czyli 6,9~dwumetylo-7-hydroxylergolina
rokfortyna C (dokładnej struktury związku jes21cze nie określono)
isofumig01klawina A czyli 9-acetoxy-6,8-dwumetyloergolina
isofamigoklawina B czyli 6,8-dwumetyloergolina-9-d.
Zaliczane są on~ do grupy alkaloidów szeregu indolu, a budowa chemiczna dwóch pierwszych .zwiąZików wg Ohmomo, Utagawa i Abe [6]
oraz Seata, Merrien, Polonsky [10] przedstawia się następująco:
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Isofumogoildawina A, będąca stereoi~o~rem fumigoklawiny '[9, 10,
11] posiada szereg właściwości fizycznych bardzo ~bliionych do rokfortyny A , co dodatikowo sugeruje moiJliwośd posiadania w swej budowie
identycznych , z nią komponentów [11]. Kennedy [9] wykonał analizę
sipe'ktralną takich związków jak rokfortyna (A, B, C) oraz is,ofumigoklawina A i B, prny użyciu spektrometru Varian MAT - 311, ,przedstawiając uzyskane widma tych związków.
i0kreś'1one punkty topnienia [4, . 6, 7, 10, 11] dla rokfortyny ogółem
oraz isofamigoklawiny A i B są prawie identyczne (w granicach 225 °C
do 228°C), a skręcalność właściwa [a] ~ = -764 °. Wyjątkowa zbież
ność otrzymanych przez tych badaczy wynirków przemawia za identyczn~ścią wyizolowanych przez n1
ich zwią'zków.
,.

1

P o w s t a w a n i e, m et od y w y odr ę b n i a n i a
i otrzymywania su ib stancji ·toksycznych
!Tworzenie się su1bsfancji toksycznych stwierdzono podczas hodowlr
grzybni Penicillium roqueforti na pożywkach płynnych [6, 7,,
9]. Pożywkę zaszczepiano zarodnikami otrzymanymi metodą powierzchniową na pożywce stałej, z materiału wyizolowanego z różnych gatunków sera z przerostem P. roquef orti.
!Optymalne warunki hodowli TÓŻiniły się nieznacznie w zależności od
rodzaju otrzymywanego zwią:zku . I ta'k: na'jbardziej przydatną pożywką
dla otrzymywania rokfortyny A i C okazała się pożywka będąca modyfikacją pożywki MGS [7] o składzie: mannitol 30 g, glukoza 10 g, KHzPO 4 - 1 g, MgSO 4 • 7H 2O - 0,3 g, :kwas bursztynowy -- 10 g.
oraz woda wodociąg•owa - 1 dm 3• Hodowlę ,prowadzono przez 25 dni
w temperaturach: 22 ° , 26 ° oraz 30°C. Przebieg tworzenia się rokfortyny A i C w wyżej opisanych warunkach przedstawiono na ryc. L
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Ryc. 1. Dynamika biosyntezy rokfortyny A i C w warunkach hodowli
wg Scotta ',[9].
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Jak widać z ryc. 1 najib ardziej optymalną temperaturą hodowli dla
rokfortyny C była temperatura 30° C, w k•tórej : 20. dnia hodowli miało
miejsce maksymalne na,g,r.omadzenie rokfortyny w ilości około 40-50
mg/dm3 • Rokfortyna A •osiągała swoje maksimum (około 20 mg/dm8 }
także 20. dnia hodowJi prizy op'tyma'1nej temperaturze równej 22°C.
Jeśli chodzi o warunki produkcji innych, wymienionych wcześniej
metabolitów P. roqueforti, jak i isofumigoklawina A, PR-toksyna, stwierdz,ono (6, 9, 11], że naj'większe ich ilości powstają, gdy używana jest
pożywka składają,ca się z sacharozy 15%, eksfraktu drożdżowego 2% z dodatkiem niezbędnych mikroelementów, a temperatura hodowli
wynosi 25 °C. Warunki te s pr:zyjają także tworzeniu rokfort yny ABC.
oPrzyrost biomasy
• RoldorttJna. (grzybnia)
o Rokfortl)na. (pożywka.)
•PR - toksyna (grzybnia,}
"PR- tok syna (pożtjwka.)
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Ryc. 2. P rze bi eg tworzenia

się

r okfortyny ABC oraz PR-tok syny wg Scotta \[9J .

Najwię 1i{sze
- około 16 dnia

nagromadzenie rokfortyny uzyskano w tym przypadku
hodowli w ilości 100 mg/dm 3 pożywki . Jeśli chodzi o PR-toksynę to tworzyła się ona w Hościach około 770 mg/dm 3 21 dnia hQ.dowli: Obecn ość jej stwie:ridzono tylko
pożywce, co świadczy o jej
zewnątrzkomórkowym charakterze.
Postępowanie preparatywne przy otrzymywaniu i oczysz.czaniu omawianych substancji zależy od tego, czy są -one wydzielane do podłoża, czy też nagromadzane wewnątrz komórki. Po inkubacji oddziela
się grzybnię od pożywki prz·ez sączenie lu1
b wirowanie [11]. Badane
związki najczęściej ekstrahuje się 'kolejno: acetonem, cMo.rof.ormem
i metanolem, zaś z płynu pożywkowego wydzieil a się je- za pomocą octanu etylowego [6, 7, 12]. Otrzymane ekstrakty oczysz,cza się na drodze
chromatografii kolumnowej wg technilki opracowanej przez Wei'a, Stilla, Smalley'a [15] lub chromatografii na żelu krzemionkowym, a następnie elucji ich za pomocą U!kładu etanol metanol (dla wszystJkkh
alkaloidów r.o kfortyny) lub etanol - benzen (dla PR-toksyny).

w
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jeden z kieruników; drugi z nich

dotyczył izolowania wymienionych na wstępie sulbstancji toksycznych
bezpośrednio z serów. Zbadano 16 rodzajów serów z 7 krajów (Danii,
A111ghi, Finlandii, RFN, Włoch, Kanady, Francji) stwierdzając w nich
obecność r.okfortyny ABC w ilości powyżej 6,8 ppm, isofumigoklawiny
A powyżej 4,7 ppm, a isofumigroklawiny jedynie śladdwe ilości [3, 11].

Widmo tych związków w UV w spektrofotometrze Unicam SP 800 B
identyczne z widmami analogicznych związkó'w otrzymanych na
drodze hodowli wgłębnej pleśni. W obu przypadkach były to więc te
same związlki, co dodatkowo potwierdziły szczegółowe badania ich
struktµry chemicznej ,[11].
były

T o k s y c z n o ś ć o s t r a LD 50 m e t a b o 1 i t ó w
p ro du ko w a ny c h prze z P. ro q u ef o r t i

IZe wzglę:du na fakt występowania oma:wianych substancji w dość
duży.eh stężenia,ch w serach liczni badaoze pod•jęli badania hi:sto1'ogiczne
dotyczące ich toksyczności [1, 17]. Ponieważ, jak stwierdzono, PR-toksyna występująca w serze reaguje taikże z obecnym tam amoniakiem
oraz wolnymi aminokwasami badaniami objęto dodatkowo jej pochodne, ja'k: PR-iminę (jako produkt reakcji PR4oksyny z amoniakiem) ornz
produkty jej reakcji z L-leucyną oraz L-a.-alaniną. To~syczność ostrą
tych związków {LD50) oznaczane na dwóch gatunkach myszy dbu płci.
Badania Arnolda, Scotta, Mcbuire'a, Harwiga Tl] wylkazały, że najwięk
s,zą toksycznością odznaczała się PR-4toksyma, dla której wartość LD 50
wynosiła 7'2-:-140 mg/kg w zależności .od rodza'ju i płci myszy. Mniejszą toksyczność wykazywała rdkfortyna ABC (1JD 50
163-:-184). Dwukrotne obni-żenie toksyczności zaobserwowano w przypadku pochodnych

=

PR-toksyny i produktów jej reakcji z wdlnymi arnindkwasami oraz
amoniakiem ,(LD5o = 100-:-300).
Jak już podkreś1ano wcześniej - podczas dojrzewania sera w wyniku degradacyjnych zmian w białkach, polegających przede wszystkim
na stopniowym hydrolitycznym •rozpadzie białek powstają w nim znaczne ilości aminok,wasów, a także - w wyniku dalszego rozkładu amin.okwasów - pewne ilości amonialku. Tworząca się więc w serze silnie
-toksyczna PR-toksyna reaguje z tymi zwiąm{ami, w wyniku czego lllastępuje istotna reidulkcja siły jej toksyczności. Jest t•o bardzo istotne ze
WZJględu na potencjalne niebezpieczeństwo tok's ycznego działania serów '
z przerostem nielbieskiej iflleśin:i na organi:zm ludzki. Niemniej jednak
baida,nia na tym gruncie nie z.os'tały jeszcze zalkończone i prolJlem pozostaje •o twarty. Wśród dostępnego piśmienni,ctwa przedmiotu istnieje
1jedynie drobna wzmianka o badaniach tego rodzaju .podjęty,ch także
na materiale ludzkim 1[3], •lecz brak jeSlt bardziej szczegółowych danych.
K.
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TOKCMqECKME METABOJIMTbI rPMBA PENICILLIUM ROQUEFORT!
Pe310Me
KaK cJie}l.yeTe H3 npo!łe·}l.eHHOTO o63opa nay,moo mvr•epaTyphr, np0'6JieMa TOKć11~
"IeC!KHX Me'I'aÓOJIHTOB Penicillium roqueforti 'llOSIBHJiaCb OTHOCl1Te·J ibHO lie}l.aBHO. 113
npo.B e}l.eH1HblX lio HaCTOSIIT(e•ro BpeMeHH HCCJie}l.OBamrn
CJie]l.yeT
'!TO
nJieceHb
P. roqueforti 06pa3yeT MHOI'O'lH<:JieHHbie T'OKCl1'leCKl1e COe}l.l1HeHl1SI: KOTOpblX HaJIM-
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"!He o6uapy:lKm~eTCH TaKJKe B Cbipax, H3DOTOBJieHHbIX rrp11 y"laCTHl1 3Toro rp11óa.
TOKCM"IHOCTb 3TH·X .BellleCTB nccne,tosaJiaCb TOJI•bKO ua :lKKBOTHhIX, O',ll.HaKO He
MCKJIIO"leHo, 'łTO OKa3bIBaIOT ·OHl1 spe~uoe ,11.e11CTBH·e TaKJKe Ha opraHH3M "I•eJIO.BeKa.
K.
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TOXIC METABOLITES OF PEhICILLIUM ROQUEFORT! FUNGUS
Summary
A survey of the pertinent literature showed that the problem of the toxic
metabolites of PeniciUi'Ltm roqueforti has arisen only recently. The i:nvestigations
reported as yet demonstrated that the mould produces numer-ous toxic substances
which are present also in the cheese produced with this mould. The toxicity of
these substances has been studied as yet only in experimental animals but it is
not impossible that they exert a harmful effect also on the human organism.
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