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HYDROLYTIC ACTIVITY YEAST-LIKE FUNGI STRAINS ISOLATED FROM SULEJÓW
RESERVOIR WATERAbstract. We have investigated the hydrolytic activity of 21 species of yeast-like fungi from
Candida genus and | species of yeast S. cerevisiae isolated from Sulejów Reservoir water.
The activity of hydrolytic enzymes of the studied fungi was different than that of standard strains
and also of fungi isolated from patients. This difference demonstrates the capability of the studied
fungi to adapt to various environmental conditions.

WSTEP
Większość gatunków wywołujących grzybice w Europie Środkowej
występuje kosmopolitycznie, m.in. także w różnych typach wód, szczególnie

poddanych antropopresji (DYNOWSKA 1995, KURNATOWSKA
wsp. 1999, WÓJCIK i TARCZYŃSKA 2000).

1997, RÓZGA i

Zanieczyszczenia, zwłaszcza Ścieki komunalne mogą stanowić źródło
wielu mikroorganizmów, także grzybów, wśród których szczególne miejsce
zajmują grzyby drożdżopodobne, będące przyczyną wielu chorób u ludzi i
zwierząt.
Zbiornik Sulejowski będący znaczącym źródłem wody dla Łodzi
powstał
w 1973roku
w
wyniku
spiętrzenia
rzeki
Pilicy
zaporą
w
Smardzewicach. Zanieczyszczenia wnoszone z wodami Pilicy mają istotny
wpływ na jakość wód tego zbiornika.

* Praca finansowana w ramach projektu badawczego KBN nr 6 PO4G 033 18
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Wśród różnych czynników sprzyjających osiedlaniu się i wnikaniu
grzybów do tkanek gospodarza szczególną rolę odgrywa obecność adhezyn na
powierzchni _ komórki
grzyba
warunkująca
przyleganie,
otoczki,
formamorfologiczna
(mycelium — blastospora),
wytwarzanie
toksyn, a
zwłaszcza wydzielanie enzymów hydrolitycznych (MACURA 1994).
Celem
pracy było określenie aktywności
niektórych
enzymów
hydrolitycznych wyizolowanych gatunków.
MATERIAŁY

I METODY

Do badań użyto próbki powierzchniowej warstwy wody i osadów
dennych pobieranych w okresie listopad 1998 - czerwiec 1999 z jedenastu
stanowisk Zbiornika Sulejowskiego.
W celu wyizolowania szczepów grzybów z uzyskanych próbek wody i
osadów posiewano lem na płytki ze stałym podłożem Sabourauda z
dodatkiem streptomycyny igentamycyny. Posiewy inkubowano przez 24
godziny w temperaturze 37°C, a następnie pozostawiono w temperaturze 20 C —
25°C. Po okresie 3 — 5 dni ze wszystkich wyrosłych na podłożu stałym kolonii
TABELA I
Zestawienie enzymów hydrolitycznych i ich substratów
TABLE |
The list of hydrolytic enzymes and their substrates
Nr enzymu

Nazwa enzymu

Hydrolizowany substrat

e2
e3

Fosfataza zasadowa
Esteraza (C4)

2-naftylofostoran
2-naftylomaslan

No

Enzyme

Substrate

e4

Lipaza esterazowa (C8)

2-naftylokapronian

e5
e6
e7
eg
e9
el0
ell
e1Z
el3
el4

Lipaza (C14)
Arylamidaza leucynowa
Arylamidaza walinowa
Arylamidaza cystynowa
Trypsyna
a-chymotrypsyna
Fosfataza kwasna
Fosfohydrolaza naftolowa AS-BI
a-galaktozydaza
B-galaktozydaza

2-naftylomirystylan
L-leucylo-2-naftyloamid
L-walinylo-2-naftyloamid
L-cystynylo-2-naftyloamid
N-benzolo-DL-arginino-2-naftyloamid
N-glutarylo-fenyloalanino-2-naftyloamid
2-naftylofosforan
Naftolu-AS-BI-fosforan
6-Br-2-naftylo-a-D-galaktopiranoza
2-naftylo-B-D-galaktopiranoza

el5

eló
el7
el8
el9
e20

—

B-glukuronidaza

a-glukozydaza
B-glukozydaza
N-acetylo-B-glukozyloaminidaza
a-mannozydaza
a-fukozydaza

|

Naftolu-AS-BI-B-D-glukuronid

2-naftylo-a-D-glukopiranoza
6-Br-2-naftylo-B-D-glukopiranoza
1-naftylo-N-acetylo-B-D-glukozyloamid
6-Br-2-naftylo-a-D-mannopiranoza
2-naftylo-a-L-fukopiranoza
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sporządzono preparaty bezpośrednie w 0,9 % roztworze chlorku sodowego. Po
stwierdzeniu w preparatach bezpośrednich elementów grzybów, posiewano
kolonie na świeże podłoże co pozwalało na wyizolowanie po kiłku pasażach
czystych bezbakteryjnych szczepów grzybów. Diagnostykę mikologiczną
aksenicznych
szczepów
grzybów
przeprowadzono
w
sposób' rutynowy
(LODDER 1971, KURNATOWSKA 1995).
Ocenę aktywności enzymatycznej przeprowadzono przy użyciu testu
API ZYM firmy bioMerieux zawierającego substraty dla 19 hydrolaz. Enzymy i
ich substraty
przedstawiono w tabeli 1. Aktywność enzymów określano
zgodnie z zaleceniem producenta w nanomolach hydrolizowanego substratu
według intensywności reakcji barwnej.
WYNIKI I DYSKUSJA

Najczęściej izolowano z wód Zalewu Sulejowskiego grzyby z rodzaju
Candida,

zwłaszcza

C.guilliermondii

(13,95%)

i C.famata

(1,47%);

często

występowała też Rhodotorula glutinis (11,63%) i Rhodotorula rubra (9,3%).
Pozostałe gatunki grzybów wyodrębniano rzadziej.
Z badanych próbek wody i osadów wyizolowano 22 gatunki grzybów
z6rodzajów, w tym 21 gatunków grzybów drożdżopodobnych, 1 gatunek
drożdży; z rodzaju Rhodotorula:
R.glutinis 1 R.rubra; z rodzaju Candida:
C.pelliculosa, C.lipolytica, C.inconspicua, C.krusei, C.tropicalis, C.glabrata,
C.albicans, C.parapsilosis, C.humicola, C.guilliermondii, C.famata, C.kefyr,
C.ciferii i C.lusitaniae; z rodzaju Geotrichum. G.penicillatum 1 G.candidum; z
rodzaju Trichosporon: T.cutaneum, z rodzaju Cryptococcus: C.laurentii 1
C.albidus oraz z rodzaju Saccharomyces — S.cerevisiae.
„Badając aktywność hydrolaz szczepów Candida wyizolowanych ze
Zbiornika Sulejowskiego sywierdzono,
że wszystkie gatunki nie wykazują
aktywności trypsyny, a-chymotrypsyny, N-acetylo-B-glukozyloamidazy i afukozydazy. Tylko pojedyńcze
szczepy
C.guilliermondii
wykazują
aktywność
lipazy (C14),
arylamidazy
walinowej,
a-galaktozydazy, aglukozydazy,
-glukozydazy
i a-mannozydazy. U szczepów tego gatunku
najbardziej aktywne są fosfataza zasadowa i fosfataza kwaśna. Wszystkie
szczepy C.famata nie posiadają aktywności, oprócz wyżej wymienionych
enzymów, także lipazy (C14), a tylko jeden szczep wykazuje niską aktywność
arylamidazy walinowej i a-glukozydazy(5 nmoli). Aktywność hydrolityczną
C.guilliermondii i C.famata przedstawiono na ryc. 112.
Szczepy C.kefyr wykazują aktywność tylko 7 z 19 badanych enzymów;
najwyższą— lipazy (C14) i fosfatazy kwaśnej, natomiast słabą— B-glukozydazy
i lipazy esterazowej(C8 ). Najbardziej zróżnicowanymi wartościami aktywności
hydrolitycznej — w zakresie od 5 do 40 nmoli — charakteryzowały się szczepy
C.ciferii. Największą aktywność wykazuje u tych grzybów arylamidaza
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leucynowa, natomiast brak aktywności 7 spośród 19 badanych enzymów.
Wyodrębnione pojedyncze szczepy C.lusitaniae, C.krusei, C.tropicalis,
C.parapsilosis charakteryzowały się niską aktywnością hydrolityczną (w
zakresie 5-20 nmoli
substratu) tylko sześciu-siedmiu spośród badanych 19
enzymów.
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Ryc. 1. Aktywność hydrolityczna szczepów Candida giulliermondii wyizolowanych z wód
Zalewu Sulejowskiego
Fig. 1. Hydrolytic activity of Candida giulliermondii strains isolated from Sulejów Reservoir
water
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Ryc. 2. Aktywność hydrolityczna szczepów Candida famata wyizolowanych z wód Zalewu
Sulejowskiego
Fig. 2. Hydrolytic activity of Candida famata strains isolated from Sulejów Reservoir water
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Natomiast szczepy C.inconspicua wykazują bardzo wysoką - 40 nmoli
hydrolizowanego substratu - aktywność fosfatazy kwaśnej i fosfohydrolazy
naftolowej AS-BI.
Wszystkie wyizolowane grzyby rodzaju Rhodotorula nie posiadają 9
spośród 19 badanych hydrolaz. Wykazują bardzo słabą aktywność (5-10 nmoli)
lipazy esterazowej(C8), fosfohydrolazy naftolowej AS-BI i p-glukozydazy.
Pojedyńcze szczepy R.glutinis i R.rubra posiadają aktywność lipazy(C14)
ia-glukozydazy.
Największą zaś aktywność
(do 40 nmoli) wykazują
arylamidaza leucynowa i fosfataza kwaśna.
Szczepy Saccharomyces cerevisiae wykazują bardzo niską (5 nmoli)
aktywność
fosfatazy
zasadowej,
esterazy(C4),
lipazy
esterazowej(C8);
pojedyncze szczepy — niską aktywność arylamidazy walinowej, a-glukozydazy
oraz a-mannozydazy, a niektóre — wysoką aktywność fosfatazy kwaśnej i
fosfohydrolazy naftolowej AS-BI (40 nmoli).
Szczepy Geotrichum hydrolizują z niską aktywnością tylko 7 spośród
19 badanych substratów (5 — 15 nmoli).

Szczepy
Cryptococcus
wykazują niską aktywność
(5-10 nmoli)
fosfatazy zasadowej, esterazy(C4), lipazy esterazowej(C8) oraz fostohydrolazy
naftolowej AS-BI, natomiast arylamidaza leucynowa, fosfataza kwaśna, a-

glukozydaza i B-glukozydaza u tych grzybów to enzymy o wysokiej aktywności

(20-40 nmoli) hydrolizowanego substratu.
Wszystkie wyizolowane z Zalewu Sulejowskiego szczepy Candida nie
wykazują m.in.
aktywności
N-acetylo-B-glukozaminidazy,
podczas
gdy
izolowane z jamy ustnej od pacjentów C.albicans, C.krusei, C.famata i C.kefyr
wykazują aktywność tego enzymu (BIAŁASIEWICZ i KURNATOWSKA 1996), tak
samo jak Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Microsporum
canis oraz Epidermophyton floccosum - grzyby izolowane ze zmian na skórze i
paznokciach (NOWICKI 1995). Aktywności tego enzymu nie wykazują też
szczepy wzorcowe wielu gatunków z rodzaju Candida (BIAŁASIEWICZ 1 wsp.
1995).
Wśród najczęściej występujących w Zalewie Sulejowskim szczepów
C.guilliermondii tylko niektóre wykazują słabą aktywność a-galaktozydazy, aglukozydazy i f-glukozydazy, którą to aktywność wykazują szczepy tego
gatunku izolowane od pacjentów. Szczepy C.kefyr izolowane z wody nie
posiadają aktywności m.in. arylamidazy walinowej, pP-galaktozydazy i aglukozydazy, natomiast szczepy tego gatunku izolowane z jamy ustnej
pacjentów charakteryzują się aktywnością tych enzymów (BIAŁASIEWICZ 1

KURNATOWSKA 1996 ).

|

Tylko pojedyncze szczepy C.famata z wody posiadały B-glukuronidazę
i a-galaktozydaze - aktywności tego enzymu nie wykazują szczepy od
pacjentów. Grzyby C.famata z wód Zalewu nie wykazują aktywności f-
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glukozydazy,

którą to aktywnością charakteryzują się szczepy od pacjentów

(BIAŁASIEWICZ i KURNATOWSKA 1996).

Grzyby z gatunku C.pelliculosa wykazywały aktywność tylko 7 z 19
badanych
hydrolaz - największą kwaśnej
fosfatazy
i naftolu AS-BIfostohydrolazy, aktywność pozostałych 5 enzymów była słaba. Aktywność
szczepów C.inconspicua dla większości ograniczała się tylko do 5 enzymów, a
pojedyncze szczepy wykazywały słabą aktywność fosfatazy zasadowej,
arylamidazy walinowej oraz a i B-galaktozydazy. Należy zwrócić uwagę, że
C.inconspicua
izolowane z próbek wód wykazywały wysoką aktywność
(40 nmoli) kwaśnej
fosfatazy i naftolu AS-Bl-fosfohydrolazy.
Drożdże
S.cerevisiae z wód Zalewu Sulejowskiego wykazywały aktywność hydrolaz
podobną do szczepów wzorcowych z wyjątkiem pojedynczych, które posiadały
a-mannozydazę. Natomiast szczepy G.candidum izolowane z próbek wód
charakteryzowały się w porównaniu ze szczepami wzorcowymi brakiem
aktywności lipazy, arylamidazy walinowej i cystynowej oraz f-glukozydazy

(BIAŁASIEWICZi wsp. 1995).

WNIOSKI

l.

Występowanie Rhodotorula glutinis i R.rubra, a także C.tropicalis
świadczy
o
zachodzących
w
Zbiorniku
Sulejowskim
procesach
samooczyszczania się wód.

2.

Obecność grzybów z gatunku C.albicans w wodach Zalewu Sulejowskiego
należy traktować jako ważny z medycznego punktu widzenia, wskaźnik
zanieczyszczenia wód oraz świadectwo antropopresji.

3.

Aktywność enzymów hydrolitycznych gatunków grzybów izolowanych z
wód Zbiornika różni się zarówno w porównaniu ze szczepami wzorcowymi
jak i izołowanymi
od pacjentów,
co świadczy o ich szerokich
możliwościach przystosowania się do środowiska.
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