
Medycyna Wet. 2005, 61:,fl,l

Artykuł przeglądowy

31

Review

teczek cukru sąpfzyczyną spełniania przez trehalozę
dość istotnych funkcji fiz1o|ogicznych oraz stwarzają
mozliwośc wielu zastosowań, między innymi w: me-
dycynie, farrnacji, weterynarii, kosmetyce, przetwót-
stwie zywności oraz jako konserwanta organów prze-
znaczonych do przeszczepów. Treha\oza znajduje się
w organizmach owadó\N otaz w wielu roślinach na-
czyniowych, brodawkach roślin rnotylkowych, nicie-
niach, algach, grzybach, drożdżach i bakteriach. Naj-
bardziej rozpowszechniony jest izomet a,a-, natomiast
izomery ct,B- (neotreha\oza) i B,B- (izotrehaloza) są
rzadko spotykane w ptzyrodzie.

Do niedawna trehaloza nie spełniała istotnej roli
w zywieniu człowieka l zwlerząt ze względu na ogfa-
niczone jej występowanie w surowcach i produktach
zywnościowych. Cukier ten znajduje się, między in-
nymi, w słoneczniku i niektorych innych nasionach,
miodzie (0, l- 1 poń),białym winie ( 10-39l mgll), grzy-
bach jadalnych (8-17% suchej masy), drożdżachple-
karrriczych i paszowych (15-20% suchej masy) i pro-
duktach wytwarzanych z udziałem drożdży (pieczy-
wo, piwo, ocet winny) oraz w krwi homarów, krabów
i ślimaków (|,2, 18). Przyczyną wzrostu spozycia
trehalozy w ostatnim okresie jest jej coraz częstsze
stosowanie jako zamiennika cukrozy w produkcji wy-
robow cuki erniczy ch, napoj ow, przetworów owocowo-
warzywnych, kon s er.w, pieczyw a i mrozonek. D otych-
c z as o w e b a d an i a n i e wy kazały żadny ch zagr o żen zw ią-
zanych ze zwiększonym spozyciem trehalozy (1, 15).
Cukier ten, podobnie jak maltoza, cukroza lub lak-
toza, nie przedostaje się do krwi w niezmienionej
formie lecz jest hydrolizowany wydzielaną w jelicie
c i enkim tr ehalazą z w y tw or zeni em łatwo ads orb owa-
nej glukozy. Bardzo rzadko występujący zupełny za-
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a.a-Trehalo za (ct-D-glukopiranozyI o- l, 1 -a-glukopi -

ranozyd) jest disacharydem zbudowanym z reszt glu-
kozy połag,zonych dość rzadko spotykanyrn wia2aniem
a- 1,1-glikozydowym. Lokalizacja i energia tego wią-
zania zap ewnia trehalozie właś c iwo śc i c ukru niered u -

krrjącego o duzej stabilności termicznej i odporności
na hydrolizę w kwaśnym środowisku. Wymienione
w tab. l właściwości trehalozy, zdolnośc tworzenia nie-
higroskopijnego ,,szkliwa", a szczególnie brak wiązań
wo dorowych utrudn i aj ącyc h zmi any konform acj i cząs -

Objaśnienie: liczba w nawiasie oznacza telTlperaturę topnienia
bczwodnej trehalozy

Tab. 1. Niektóre wlaściwości trehalozy i cukroz.r-

Cecha Tre ha loza C ukroza

Jednostki suuktutalne

Rodzaj wiązania glikozydowego

Właściwości reduku|ące

Liczba WeWnątrzcząsteczkowych wiązań
wodorowych

Możliwość zmian przeslrzennego ułożenia
reszl glukozy

Temperaiura lopnienia (K)

Pozoslałość (%) po 24 h inkubacji w 373 K

przy pH w zakresie od 3,5 do 10

Nierozłożona pozoslałość (%) po 90 min
inkubacii w 393 K

Higroskopijnośó (%) w 298 K przy wilgolności
względnei 94%

Względna §łOdkOść 10% loztworu
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nik lub znaczne zmniejszenie sekrecji wymienionego
enzymu moze jednak powodować zaburzęnia pokar-
mowe o symptomach podobnych jak w przypadku nie-
tolerancji |aktozy, ktore mogą tez wystąpić przy spo-
zyciu trehalozy przehaczającym 50 g dziennie (15, l9).
Obowiązujące w Japonii, USA, Anglii, Korei, Taiwa-
nie i innych krajach regulacje prawne dopuszczają
dodatek trehalozy do produktów zywnościowych, a jej
dzienne spożycie niejest dotychczas ograniczone (l5).
Cukier ten uznano też za bezpieczny składnik żyw-
ności w krajach Unii Europejskiej.

Znaczenie fiziologiczne
Funkcje ftzjologiczne i zawartość trehalozy zależą

w duzym stopniu od gatunku, etapu rozwoju i warun-
kow życia syntetyzujacych ją organizmów. Dla owa-
dów trehal o za j e st żr o dłęm ene rg i i zuży w anej p o dc zas
l o tu o raz zmian m orfo l o gi c zny ch zacho dzagych w ró z -
nych stadiach rozwoju. Moze tez stanowić rezerwę
glukozy uwalnianej podczas hydrolizy katalizowanej
tt ehalazą (a,a -tr ehal o z o - g l u kan ohy dro l a zą, EC
3.2.1.28). Enzyrn ten występuje w wielu bakteriach,
grzybach i roślinach, a nawet w jelicie cienkinr, korze
nerkowej, wątrobie i osoczu krwi człowieka oraz nie-
ktoryclr ssaków (l5). Inhibitory trehaloz,takiejak np.
trehazolina lub trehazoloanrina hamują rozwój larw
or.vadow i są przydatne jako insektycydy (l, 13, 23).
Trehaloza pełni tez niekiedy funkcję elementu budul-
cowego wchodząc np. w skład glikolipidów ściany
komórkowej Mycobacterium i niektórych innych drob-
noustrojów. Jedną z najbardziej istotnych funkcji
flzjolo gicznych j est niewątpl i w i e oddzi aływanie tre -
halozy j ako czynn 1ka zabezpieczaj ącego inte gral no ść
błon biologicznych i strukturę białek kornorkowych
podczas odwadniania, zamrażania lub szoku termtcz-
nego. Rośliny wskrzeszane, jak np. Selaginellu lepi-
d o p h v l l a zaw ier ająca w suchej m as i e 1 2,s'Yo trehal ozy
i 1,5oń cukrozy, nawet po 5O-letnim okresie prawie cał-
kowitego wysuszenia zaczynają się intensywnie
rozwljac już po kilku godzinach od nawilżenia . Zdol-
ność powrotu do zycia po okresie odwodnienia wyka-
zująteż drożdże, poczwarki owadów oraz cysty wielu
nałży i krewetek (16,23). Przyczyną wylnienionego
oddziaływania trehalozy jest wspomaganie lub nawet
zastępowani e stab ilizuj ąc e go makrocza5teczki wpły-
wu struktur wodnych otaczających białka lub błony
biologiczne. Występująca w postaci dwuhydratu tre-
halozatworzy wiązanla wodorowe z otaczajapymi di-
polami wody, ograniczajag, spowodowane odwodnie-
niem lub zamrażaniem niekorzystne zmiany warstwy
hydratacyjnej . Trehalo za stabilizuje makrocząsteczki
nawet w przypadku znacznego odwodnienia lub pod-
wy ższenia temperatury grozące go nieodwrac al nymi
zmianami struktur biologicznych, Jest to mozliwe dzię-
ki asocjacji cząsteczek cukru na białkach lub dwuwar-
stwowych błonach lipidowych za pośrednictwem wią-
zań wodorowych utworzonych pomiędzy grupami hy-
droksylowymi trehalozy a polarnymi resztami amino-
kwasowymi białek lub fosfolipidami błonowymi. lch
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tworzenie ułatwia brak występujapego w obrębie czą-
steczek innych cukrów wiaąania wodorowego pornię-
dzy tlenem pierścienia glikozydowego a grupą hydro-
k sylową s a5 i edni ej j ednostki strul<turalnej . Mozl i we s ą
wskutek tego dośc duże zmlany połozenia reszt glu-
kozy wzg\ ędem wiaJani a gl ikozydowego, zapewnia-
jące dostosowanie kształtu cząsteczek trehalozy do
konfonnacji makrocza.steczek, z którymi tworzą kom-
pleks.

Inną pr zry czyną o ddziaływania stabi 1 i zuj ąc ego j e st
unikatowa zdolnośc roztworów trehalozy do tworze-
nia po odwodnieniu amorficznego, niehigroskopijne-
go szkliwa okludującego makrocząsteczki bęz zmian
ich natywnej struktury, niszczonej w przypadku stoso-
wania innych cukrów wskutek krystalizacj i ( l 6). Szcze-
gólną zdolność do zabezpięczania enzymow i innych
białek przed skutkami odwodnienia lub podwyższe-
nia temperatury wykazują cukry pozbawione właści-
wości redukujących, do ktorych należy trehaloza i cu-
kroza, Pozostałe sacharydy reagująw tych warunkaclr
z grupami aminowymi białek, co jest przyczynązmian
ich konforrnacji, a w konsekwencji zaniku lub zmniej-
szcnia aktywnośc i ftzj olo gicznej.

Z awarto ś ć tr ehalo zy w kornórka ch dr o żdży i innyc h
wytwarzających ten cukicr mil<roorganizmow ulega
duzyrn zmianom l znacznie wzrasta w przypadku od-
wodnienia, zmian osmolarności, szybkiego przekro-
częnia optymalnej temperatury rozwoju lub pojawie-
nia się w środowisku substancji o toksycznym oddzia-
ływaniu. Biosyntezę trehalozy zapewniają szlaki
rnetaboliczne, zróżnicowane w zalezności od rodzaju
drobnoustrojLl. W komórkach drożdży, grzybow i nie-
których bakteri i biosyntezę trehalozy rozpoczy na przy -

łączenie g|ukozy uwolnionej z urydynodifosfoglu-
kozy do glukozo-6-fosforanu. Produktern tej reakcji
katalizowanej syntazą trehalozo-6-fbsforanu (EC
2.4.1 .15) jest trehalozo-6-fosforan i urydynodifosfo-
ran. W kolejnym etapie syntezy uczestniczy fosfataza
treh alozo- 6-fosforanu (E C 3 . l .3 . l 2), przekształ cajap,a
trehalozo-6-fosforan w trehalozę i nieorganiczny fos-
foran (5, l4).

Niektóre mezofilne bakterie, jak np. Arthrobacter
sp., Brevibacterium, Micrococc,tts i Rhizobium otazhi-
pertermofilne archeony: SulJ'olobus shibatae i Sul/b-
l o bus s o ff a t a r i c tLs wy tw arzajątrehalozę z m altooli go -

sacharydów w cyk|u reakcji przedstawionych na ryc. l.
W pierwszym etapie syntaza maltooligosacharydow
trehalozowych (MTS) przekształca w iązanie (x - 1,4 -

przy nieredukującym końcu cząsteczki substratu na
wiązanie a- 1, 1 -glikozydowe. Wytworzona rnaltooligo-
zylotrehaloza jest następnie hydrolizowana w katali-
z o w an ej tre h a l o hy d r olazą m al t o o 1 i g o zy 1 otr ehalo zy
(MTH) reakcji, ktorej produktami są trehaloza i mal-
tooligosacharyd o cza3teczce zmniejszonej o dwie resz-
ty glukozowe. Oligosacharyd ten jest ponownie izo-
meryzowany przez MTS i cykl wymienionych reakcji
powtarza się, az do prawie zupełnej degradacji cząs-
teczkt substratu (3, 7, l0, 12). Nagromadzeniu się
w środowisku reakcji cząsteczek maltozy zapobiega
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Rl,c. l. Schemat biosyntczy trehalozy w bakteriach Arthro-
hacte r sp. Brevi bacteriu m, Mi c rococcus oraz hipertermofi lnych
arch eon ac h S u fo I o b u s s h i b atae i S ulftl lo b u s s o lfata r i c u s

g I uk an o hyd r olaza c yklomalto deks tryn w y tw avaj ąc a
z glukozy i maltozy oligosacharydy będape substratem
dla MTS (12).

Najmniej skomplikowana jest synteza trehalozy
w bakteriach Pinleloba(:ter sp. oraz Pseudomona:j pLL-
tida i niektórych szczepach Thermus. Wyrnienione
drob n o u stroj e wytwar zaj ątr ehalo zę izom eryzuj ąc wy -
stępujące w maltozie wiązanie c1-I,4-glikozydowe. Ka-
talizujapa tę reakcję syntazatrehalozy (TreS) moze być
rvykorzystana do przemysłowego wytwarzania treha-
Iozy z syropów maltozowych (8, 14,20).

Natomiast po zaniku czynników wywołujących stres
zbędny nadmiar trehalozy jest dość szybko kataboli-
zowany z ldziałemroznaitych tręhalaz, trehalozo-fos-
fataz |ub trehalozoglukohydrolaz o budowie i właści-
wościach zależnych od rodzaju drobnoustroju (23).

Możliwości zastosowań

Na przydatność trehalozy wpływa w duzym stopniu
zapobieganie niekorzystnym zmianoln białek umozli-
wiające jej zastosowanie do stabilizacji i konserwacji
niektórych lekow, zywności i kosrnetyków oraz do
ewentualnego leczenia schorzeń wynikających z agre-
gacji i przeksztaŁceti struktury białek. Spowodowana
tworzeniem kornpleksow z trehalozą ochrona struktur
bi o l ogicznych przed skutkami zalnr ażania, r ozmr aża-
nia i innymi przemianami moze być wykorzystana
w medycynie i weterynarli zatowno w celu zwiększe-
nia przeżywalności embrionów i kultur tkankowych
zakonserwowanych w niskich temperaturach, jak też
do wydłuzenia o kilka godzin oklesu przydatrrości do
przeszczepuprzechowywanych chłodniczo nerek, płuc,
skory i inrrych organów oraz tkanek przeznaczonych
do transplantacji. Według niektorych hipotez, wpro-
wadzenie trehalozy do cytosolu komorekpowinno ułat-
wić leczenie mukowiscydozy i zespołu Creutzfelda-
-J akoba. P rzy czynątych schorzeń są n i epoząd ane przę -
kształcenia białka tworzącego kanały chlorkowe (mu-
kowiscydoza) lub białka prionowego przybierajacego
strukturę amylo idu (ze spół Creutzfelda- Jakoba). Zmia-
nom tym można przypuszczalnie zapobiec, wykorzy-
stując stabilizujące oddziaływanie trehalozy (l 8).
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Trehalozajest też doskonałym stabilizatorem wielu
pr zy datny ch w 1 e c znictw i e prepar atow. Zab ezpieczo -
ne tym cukrem liofilizowane szczepionki przez długi
czas nie tracą aktywności fizjologicznej w temperatu-
rze pokojowej. Trehaloza zapobiega także skutecznie
zmniejszeniu aktywności enzymów i przeciwciał sto-
sowanych do oznaczania grup krwi oraz trombocytów,
które powinny byc przechowywane w przeciwdziała-
jącej ich agregacji temperaturze ponad 293 K, powo-
duj ącej j ednak zagrożenie rozwoj em drobnoustroj ów
(4). Stosowany jako konserwant trombocytów parafor-
maldehyd wyłviera toksyczne oddztaŁywanie i musi być
usunięty poprzęzwielokrotne i czasochłonne przemy-
wanie. Niedogodności tej zapobiega liofilizacja pły-
tek krwi z dodatkiem trehalozy, ktora zapewnia po ich
rehydratacji prawie całkowite odzyskanie pierwotnej
aktywności ftzjo|oglcznej (2l, 22). Trehalozę można
takze stosować jako składnik tabletek stabilizujący leki
o dużej labilności oraz jako komponent substytutu łez
dla pacjentów cierpiapych na ,,zespół suchego oka".
Preparaty zaw ier ające tyl ko metyl ocelul ozę, hial uro-
niany i s ó 1 fi zj olo giczną zap obie gają wprawdzie wy-
suszeniu rogówki, ale nie przeciwdzlałają nadmierne-
lnu złuszczaniu kornórek nabłonkowych ( l 1). Treha-
loza jest także przydatna w technice PCR do ochrony
polimerazy DNA przed oddziaływaniem podwyższo-
nej temperatury niezbędnej do rozplecenia dwunicio-
wej helisy DNA (9). Jest to szczegóInte istotne w przy-
padku matryc bogatych w pary G-C, wymagających
wydłuzenia czasu i dodatkowego podwyzszenia tem-
peratury denaturacji.

Dość istotną zaletą stosowania trehalozy zamiast cu-
krozy jest prawie całkowite wyeliminowanie wpływu
re akcj i M ai l l ard a zaini cj owa ny ch pr zyłączeniem aldoz
do białek lub aminokwasów i powodujących powsta-
nie ni epoza.danych brunatnych produktow. Cukroza j est
wprawdzie, podobnie jak trehaloza, cukrem nieredu-
kujapym ale przejawia mniejszą odporność na oddzia-
ływanie kwaśnego środowiska i podwyzszonej tem-
peratury. Wytworzone wskutek hydrolizy cukrozy glu-
koza i fiuktoza mają silne właściwości redukujące i łat-
wo reagują z grupani aminowymi białek. Wyjątkowa
stab ilno ś ć cząsteczek tr ehalozy znaczn7e o gr ani cza
mozliwość wytworzenia produktów hydrolizy o właś-
ciwościach redukujących. Z tego powodu trehaloza
może być stosorvana jako składnik płynów do iniekcji
wzbogaconych aminokwasami oraz jako dodatek do
suszonego rozpyłowo mleka i serwatki oraz produk-
tów wykazujących skłonność do karmelizacji lub bru-
natnienia podczas obróbki cieplnej. Stabilność treha-
Iozy w kwaśnym środowisku ograniczateżzmiany |ep-
kości podczas przechowywania przetworów owocowo-
-warzywnych.

Zdolność trehalozy do ograniczenia przemiany nie-
nasyconych kwasow tłlszczowych w aldehydy o nie-
przyjemnym zapachu jest wykorzystywana w produk-
cji dezodorantow szczegolnie przydatnych dla ludzi
w starszym wieku. Nacieranie skóry preparatami za-
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wierajapymi 20ń treha|ozy redukuje w około 70oń za-
pach potu wywołany nienasyconymi aldehydami (6).

M ała higroskopij n ość i formowani e hydrofi l owego,
r-rie ulegaj ap ego krystalizacj i szk1 iw a o gr anic za re solp-
cję wody w suszonych produktach, zapobiega stratom
lotnych substancji zapachowych oraz urnozliwia wy-
twarzani e polew zab ezp teczaj apych wyro by cuki erni -
cze przedzawilgoceniem. Zawierającc dodatek treha-
lozy przeciery z bananów, malin, truskar,vek, jabłek
i awokado nie zmieniały barwy po wysuszeniu w tetn-
peraturze do 50'C i po rekonstytucji przcz dodanie
wody odzyskiwały pierwotną teksturę, lepkość i za-
pach (16). Unikatowa zdolność ,,konserwowan7a" za-
pachu jest spowodowana amorficznością i hydrofilo-
wo ś c ią tworzone go przez tr chalozę szk l i wa, ktorc pr ze d
całkowityrn wysuszeniem łatwo pTzępuszcza ulatnia-
jącą się z produktu wodę, ale zatrzymuje hydrofobowe
cza5teczki sub stan cj i zapachowych. W przec i wieństwie
do innych cukróW szkliwo to traci po zupełnym wysu-
szeniu zdolnośc do adsorpcji pary wodnej z atlnosfery
o ile wilgotność względna nie przekracza90% (1, l6).

Do nicktorych produktów z}łvnościowych dodaje się
niekiedy cukrozę lub inne cukry pełniape funkcję kon-
serwantow oraz regulatorów rozmaitych właściwości
funkcjonalnych. Spełnienie tych funkcji jest mozliwe
przy zawartości cukru powodującej zazwyczaj nad-
mierną słodkość wyrobów, rnaskującą ich naturalny
smak i zapach. Dla poprawy jakości wyrobów pożą-
dane jest więc zastosowanie trehalozy o rnniej inten-
sywnym od cukrozy smaku. Dodatkową korzyścią
wynikającą z zastosowania trehalozy jest ogranicze-
nie rozwoju próchnicy zębow spowodowane mniej-
szym od cukrozy wpływem na kwasowość jamy
ustnej (1). W Japonii trehalozajest juz powszechnie
używana jako krioprotektant przy produkcji surimi,
kamaboko, past rybnych, zawierajagych żelatynę mro-
zonych deserów, lodow i wielu innych produktów.
Cukier ten jest tez stosowany zamiast wielofosfora-
now, ktore przy nadmiernym spozyciu zakłócająprzy-
swajanie wapnia, przyczyniając się do rozwoju osteo-
por ozy i innych s chorzeń. Treh al oza p rzeciw działa talóę
niepoządanym zmianorn tekstury i właściwości sen-
sorycznych niektorych produktów. Przy czynątego j cst.
między innymi, zdolność do ograniczania wzrostu
kryształów lodu podczas zamrażania zywności, efek-
tywniejsze od cukrozy zapobieganie retrogradacji skrobi
oraz hamowanie tworzenia się nadtleŃow i lotnych al-
dehydów powstaj apych wskutek autooksydacj i l ipidow.

Badania przydatności trehalozy nie są jeszcze za-
kończone. Duże znaczenie mogąmieć podjęte jużpro-
by wprowadzenia do genomu komorek roślin i zwie-
rząt genów enzymów umozliwiajapych syntezę treha-
lozy. Celem tych prac jest uzyskanie transgenicznych
roślin o zwiększonej odporności na suszę i przymtoz-
ki oraz ograniczenie rozwoju niektórych chorób czło-
wieka i zwierząt. Jednym z warunków dalszego roz-
powszechnienia zastosowań trehalozy jest obnizenie
koszfu jej produkcji do poziomu podobnego jak w przy-
padku cukrozy. Uzyskano jużw tym zakresie znaczny
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postęp, bo efektern wdrozenia opracowanych w ostat-
ninl dziesięciolecir"r nowyclr technologii produl<cji było
zmniejszenie ceny kilograma trehalozy z 700 do oko-
ło 6 amerykańsl<icli dolarów (l7). Dalsze obrrizenie
kosztu będzie przypuszczalnie możliwe poprzez za-
stosowanie enzymów umożliwiających wydajne wy-
twarzanie trellalozy ze skrobi 1r-rb rnaltozy.
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