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lina (Gly-Pro-Hyp), która stanowt I0,5oń zidenĘfiko-
wanych i występuj ących kombinacj i. Natom iast o d 3,4oń
do 5,5oń stanowiąnastępujące trojki aminokwasów: Gly-
-Pro-Ala, Gly-Ala-Hyp i Gly-Leu-Hyp. Przyjmuje się,
iż p onad 33oń aminokwasów stanowi glicyna, 22oń pt o -

lina i hydroksyprolina, IIoń alantna, a I0%o asparaginian
i glutaminian. Ta wyjaJkowa regularność w sekwencji
aminokwasów jest charakterystyczna tylko dla nielicz-
nych białek i dowiedziono, żepowtaruające się peptydy,
występujące w spirali kolagenu co 198-2ż5 nm, odgry-
wają istotną rolę w stabilizacjl cząsteczki tego białka
(ż3, 34). Obecnośó hydroksyproliny i hydroksylizyny
w składzie aminokwasowym kolagenu jest charakterys-
tycznącechątego białka. Natomiast w kolagenie nie wy-
stępuje tryptofan i w niewielkim stopniu aminokwasy
siarkowe i aromaĘczne (4, 35).

Podstawową j ednostką strukfury kolagenu j est tropo-
kolagen. Jest to cząsteczka o masie ok. 300 kDa, złożo-
na z trzęch łańcuchow polip eptydowych, zwanych p o d-
jednostkami a. Mogą być homotrimerami, złożonymi
z 3 identycznych podjednostek (a,), lub heterotrimera-
mtzawierającymi 2 jednakowe podjednostki i jednąinną
np. (ar)ri a, albo 3 różne podjednostki,. clr, a, a, (4, 6,
7). Podózas 

-biosyntezy kolagenu tworzenie uporządko-
wanej struktury włókien z łańcuchów polipeptydowych
i innych składników podlega wielostronnej kontroli, co
przyczynia się do wyjątkowego uporządkowania super-
helisy. Każdy łańcuch polipeptydowy, w sposób charak-
terystyczny dla tego białka, zwinięty jest w lewoskrętną
helisę, o skręcie zbudowanym z trzech reszt aminokwa-
sowych, anaC- i N-końcach tych łańcuchów występują
odcinki niehelikalne o składzie aminokwasowym typo-
wym dla białek globularnych.Trzy takie łańcuchy a skrę-
cone w prawoskrętną superhelisę two rzą cząsteczkęprzy -
pominającą trójĘłowąlinę o średnicy 1,5 nm oraz dŁu-
gości 300 nm (4, 18, 41). Główną rolę w kształtowaniu
strŃtury i trwałości cząsteczkikolagenu odgrywaj ą śród-
cząsteczkowe wia7,ania sieciujące. W utrzymaniu kon-

Kolagen (gr. colla - klej, gennao - rodzic) stanowi
około 30o% wszystkich białek organizmu zwierzęcego.
Mięśnie szkieletowe świń i dorosłego bydła zawlerają
od Ioń do 10% kolagenu w białku ogółem. W kościach
i ścianach naczyhkrwionośnych jest ok. ż5oń tego biał-
ka, a w skórze bydła i świń ok. żOoń (4,35).

Białka kolagenowe to co najmniej 20 typow genetycz-
nych białek, zbudowany ch z łahclchów polipeptydowych
kodowanych przez 33 różnę geny, Wyodrębniono wiele
grup kolagenów o wspólnych cechach budowy i struk-
tury przestrzennej. Poszczególne typy kolagenów róż-
nią się składem podj ednostkowym, masą i długością cząs-
teczki, składem i sekwencją aminokwasów, stopniem
hydroksylacj i re szt proliny i ltzyny, stopni em gliko zyda-
cj i reszt hydroksylizyny, struktur ą przestrzenną lokali-
zacj ą tkankow ą oT az specyfi ką b io syntezy po sttrans la-
cyjnej (4, 18,30).

Kolagen jest syntetyzowany w postaci prokolagenu
przez komórki tkanki łapznej fibroblasty. Biosynteza
tego białka jest procesem złożonym. obejmującym za-
równo etapy wspolne dla syntezy wszystkich białek, jak
i swoiste dla kolagenu (6, 7). Komórki tkanki Łącznej
syntetyzuj ąpolipepĘdowe łańcuchy prokolagenu o m.cz.
ok. 150 kDa, które w trakcie biosyntezy wydłuzają się,
a niektóre reszty proliny i ltzyny ulegają hydroksylacji
(5, 19). W następnym etapie przemian posttranslacyj-
ny ch zacho dzi gllko zy dac j a r e szt hydrok s ypro l iny.
W skład kolagenu mięśni oraz skór kręgowców i bez-
kręgoWców wchodząrównież sacharydy, w ilości odpo-
wiednio około 0,5ońi 10%. Sąto przedewszystkim: glu-
koza i ga|aktoza oraz w mniejszych ilościach mannoza,
fiuktoza, ar abinoza, ksyloza t ryboza (4, 3 8, 4l),

Kolagen posiada wyjątkowy skład aminokwasowy
i charakteryzuje się nietypową ich sekwencją. W budo-
wie tego białka bierzc udział od 19 do 21 aminokwa-
sów. W kolagenie, w sposób regularny, występują se-
kwencj e aminokwasow Gly-X-! wśród ktorych naj częś-
ciej powtarzaj ącą się jest: glicyna-prolina-hydroksypro-



formacj i cząsteczkt lczestnicząo ddziaŁyw ania hydrofo-
bowe i elektrostaĘ cznę otaz wiązania wodorowe pomię-
dzy łafiollchami v tworzącymi superhelisę. Stabilizują-
cę popTzeczne wtązania kowalencyjne wewnątrz- lmIę-
dzycząsteczkowe tworzą się w miarę starzenia się kola-
genu, Ich ilość i jakość w duzym stopniu związana jest
z genotypem zwieruęcia. W utrwalaniu struktury kola-
genu wazną rolę odgrywająrownież wlązanla estrowe
pomiędzy grupami karboksylowymi i hydroksylowymi
łańcuchow bocznych aminokwas ów oraz wtązanla aml-
dowe pomiędzy resztami kwaśnych i zasadowych ami-
nokwasów. Stńilność struktury niektórych genetycznych
typów kolagenu, szczególnle III i IV znacznię zwięk-
szają wewnątrz- i międzycząsteczkowe mostki disulfi-
dowe (19, 20,33). W pracach dotyczących jakości mię-
sa, w kontekście zawartości i stopnia usieciowania ko-
lagenu, najczęściej przypisuje się większąrolę drugiego
z ww. czynników w kruchości mięsa. Swiadczy o tym
fakt,że mięso młodych zwierzątcharakteryzuje się dużą
zaw arto ściąte go bi ałka i j edno cze śnie dobrą krucho ś ci ą
(3, 4, ż4,3 1). Natomiast dowiedziono, żebardzo istotną
rolę w kształtowaniu cech fizykochemicznych i mecha-
nicznych kolagenu odgrywa obecność i ilość glikozo-
amino glikanów oraz stopień ich usieciow anla z tymbtŃ-
kiem. Związki te w zfiaczr.lym stopniu również decydują
o podatności kolagenu na degradację enzymatyczną
(3, 4, 38). W makrocząsteczce kolagenu, w końcowych
odcinkach helisy, występują obszary globularne zwanę
telopeptydami. W niektorych typach kolagenu sąponadto
regiony o nieuporządkowanej strukturze, podatne na
działanie ni e swo i sĘch enzymów prote o litycz ny ch (4, ż2,
37).

Róznorodność form strukturalnych, obserwowana
w znanych typach genetycznych tych białek, wynika
z odmienności funkcji jakie spełniaj ąw otganizmie, Na
podstawie struktury kolageny klasyfikuje się w grupy,
wśród których najliczniej występuje grupa kolagenów
twotzapa włókna. Nalezą do niej I, II, III, V i IX typ
genety czny, a naj p owszechniej występuj ącym białkiem
kolagenowym jest kolagen typu I. Najczęściej przyjmu-
je się, że jest on heterotrimerem o cieńszych fibrylach
niż kolagen typu III, który jest homotrimerem. Kolagen
typu I nódaje włóknom stabilność mechaniczną zakt6-
rą odpowiedzialny jest łańcuch a, charakteryzujący się
wy ższąhydro fob owo ś cią. Ko l agen typu III tow at zy szy
kolagenowi typu I i zapewnla włóknom rozciągliwość
i spręzystoś ć (I4, ż5 , ż9 , 37) . Regularna struktura kola-
genów włokienkowych widoczna jest w mikroskopie
elektronowlłnjako pra.żkowanie wystęujące co 65-70 nm,
związane z dyfrakcjąpromieniowania X i wielu auto-
rów proponuje wykorzystanie opracowanych modeli
strukturalnych do identyfikacji roznych typow genetycz-
nych tych białek za pomocąmetod spektrofotomeĘcz-
nych (10, 18, 30, 40-4ż).

Właściwo ści fizykoche miczne tych białek decyduj ą
o ich atrakcyjności i dużych mozliwościach zastosowa-
nia. Punkt izoelektryczny kolagenu mieści się w zakre-
sie pH : J,0:7,8. Mozna go przesunąó o 1-3 jednostki
w kierunku kwaśnym, działając alkaltcznymi roztwora-
mi ( 1 7, 3 5). Włókna kolagenowe charakteryzuj ą się duzą

wytrzymałościąna zerwanię w kierunku osiowym, wy-
noszącą ok. 1,5 x 108 N/m2, przy maksymalnym wydłu-
żeniu ok. żOoń.Wytrzymałość włókien wzrasta w miarę
statzenia się i sieciowania kolagenu (5). Kolagen w sta-
nie natywnym posiada znacznązdolność wiązania iutrzy-
mywania wody. Dodatek NaCl powoduje pogorszenie
zdolności kolagenu do wiapania wody, również aniony
SrO,' i SO4 2 i kationy K* i Na* znacznię ograniczają
jego pęcznienie (1, 35). W obojętnym roztworze NaCl
lub w słab o zas adowym buforze fo s foranowy m T ozplsz-
cza się jedynie młody tropokolagen, natomiast w roz-
tworze cytrlmianu o pH=3 także tropokolagenwewnątrz-
cząsteczkowo us ie ciowany wiąZaniami kowalencyj ny-
mi. DojrzŃy, usieciowany kolagen włóknisty jest nie-
T ozpuszczalny w zimny ch, r ozciehczonych kwas ach
troztwotach buforowych. Mozna go rozpuścić dopiero
po siĘm rozdrobnieniu, po traktowaniu roztworami wo-
dorotlenków lub po wielogodzinnym działaniu proteaz
w duzym stężeniu (żI,żż,3ż).

Kolagen, podobnie jak wszystkie białka, ulega dena-
turacji podczas ogrzewania. lecz wolniej i dwustopnio-
wo. W pierwszej fazie następuje rozerwanie wewnątrz-
cząsteczkowy ch wiązai wodorowych i hydrofqbowych
prow adzące do zntszczenia wysoce uporządkowanej
struktury potrójnej helisy i dysocjacji na pojedyncze
łańcuchy polipeptydowe (a), dimery (!3) i trimery (y).

W drugiej fazie obserwuje się denaturację form helikal-
nych, czyliprzejście helisy w kłębek. Pierwszy stopień
denaturacj i j est procesem odwracalnym (renaturacj a),
który pozwalana odzyskanie prawie całego natywnego
tropokolagenu. D enafu racj a rozpu szczalne go kolagenu
przejawia się obniżeniem lepkości roztwotu. Tempera-
tura denaturacji (Td) kolagenu kręgowców mieści się
wzakresie od 5 do 50'C i wzrasta proporcjonalnie do
zawartości w nim hydroksyproliny. Podczas zmiany
struktury fibrylarnej kolagenu w globularną występuje
silny skurcz włókna. Temperatura skurczu (Ts) zależy
od rodzaju tkanki łącznej i kształtuje się w granicach od
60 do 75'C. Na temperaturę denaturacji i skurcz kolage-
nu mają wpływ: pH, stęzenie elektrolitów i ich rołlzaj,
właś c iwo ś c i die lektryc zne r ozpuszczalnlka i szybko ś c
ogrzewania. Alkohole i kwasy tłuszczowe obniżajątem-
peraturę skurczu tego białka tymbardziej, im dŁuższy
jest łańcuch węglowodorowy. Glikozoaminoglikany pod-
wyższająTd z 38"C do 46"C, kwasy i zasady jąobniża-
jau zaś sole oboj ętne, w stęzeniach większych od 0, 1 M,
podwyższają Ts kolagenu, co wia.ze się z wpływem tych
zwtązkow na jego pęcznienie. Im mniejszy jest stopień
spęcznienia białka, tym wyższa jest jego Ts cieplnego
(l, 4, 16, I7 ,20,35).

Podczas obróbki termicznej kolagenu w wodzie na-
stępuje stopniowa żelatynizacja nawet silnie usieciowa-
nego kolagenu. W jej wyniku powstaje mieszanina pro-
duktów cieplnej degradacji kolagenu, składająca się
z fragmentów o róznych m.cz. Charakterystyczną cechą
kolagenu l,żelatyny jest zdolność odwracalnego tworze-
nia żęli po ogrzaniu i schłodzeniu. Zdolnośc do żelowa-
nia produktów termicznej degradacji kolagenu zmniej-
sza się nieznacznieprzy wzroście pH od wartości 5 do 8.

Najmniejsze stężenie Tozpuszczonego w wodzie kola-



genu z tkanki łącznejbydła, przy ktorej roztwór żeluje,
wynosi ok. 0,5%. Chemiczna modyfikacja tego białka
(np. esĘfikacja, deaminacja) doprowadza do wyrażne-
go pogorszenia zelowania lub też całkowicie eliminuje
zdolność tworzenia żeli (15, 16, 35).

Kolagen rozpuszczony w roztworach soli obojętnych
i w kwasach wykazuje cechy cieczy Newtonowskiej przy
jego stęzeniu do 0,1%. Przy większych zawartościach
tworzy on stabilne dyspersje w środowisku kwaśnym i za-
sadowym i w zalężności od stęzenia może przejawiaó
rózne właściwości reologiczne .Przy małym stęzeniu, do
Ioń, zachowuje cechy cieczy pseudoplastycznej, przy
większym, cieczy plastycznej. Lepkośc dyspersji kola-
genowej w kwasach organrcznych jest większa niz
w kwasach nieorganicznych, a jednocześnie obserwuje
sięmniejsząlepkość dla dyspersji alkalicznej niz dla kwa-
sowej (15). Niektóre fizykochemiczne właściwości ko-
lagenu, jak hydrofilność, zdolność do pęcznienia i od-
pęczniania, umożliwiaj ą wykorzystanie tego białka j ako
nośnika enzymów. Fibrylarny charakter jego cząsteczki
pozw ala na formowanie błon o poządanej grubo ści i dużej
w y tr zy małoś c i m e chan ic znej . N i ero zpu s z czalnę prep a-
raty enzymatyczne otrzymuje się w procesie makromo-
lekularnego łączenia kolagenu z ęnzymami. impregno-
wania błony enzymami i elektrostatyaznego osadzania
(ż,13,35).

NaĘwny kolagen jest mało podatny naęflzymatyczną
hydrolizę, tym mniej, im bardziej jest usieciowany. Ist-
nieje niewiele typów enzymów zdolnych do degradacji
tego białka, są to m.in. proteazy pochodzenia roślinne-
go, kolagenazy bakteryjne i grzybowe. Kolagenazy hy-
drolizują potrójną helisę natyłvnego kolagenu typu I, II
IIII, przy czym, w zależności od zrodła pochodzenia,
ataklją r óżne mi ej s ca łańcucha p o lip eptydowe go. Nale-
żąone do metaloenzymów i są to specyficzne enzymy
kolageno lit y cznę. Niektóre pr oteazy degraduj ą j e dynie
r ozpuszczalny kolagen, inne natomiast hydroli zĄą na-
tywną formę kolagenu, działajag głównie na jego nie-
helikalne końc e cząsteczki. Preparaty enzy maty czne
oddziaływujące głównie na białka tkanki ła9,znej, a w
minimalnym stopniu na białka miofibrylarne mięsa,
wpĘwają na obnizenie temperatury denaturacji kolage-
nu, zwiększaląc jego rozpuszczalność, a tym samym
poprawiajap kruchość mięsa (4, 3ż). Zdenaturowany
tetmicznie kolagen poddaje się działaniu wielu niespe-
cyficznych proteinaz. Do enzymów nieswoistych dzia-
łających na kolagen zalicza się głownie enzymy z grupy
endopeptydaz (4, 2ż, 4l).

0trrymywanie i wykorzystanie kolagenu

Kolageny można podzielić na Tozpllszcza|ne, otrzy-
mywane prz ezbezpośrednią ekstrakcj ę tkanki łąc znej i na
nierozpuszc zalne, które powstają z dojrzałego kolagenu
poddane go uprzednio obrób c e enzy maĘ cznej, chemicz-
nej lub mechanicznej. Z każdel tkanki łącznej zawl,era-
jącej kolagen mozna ekstrahować od 3% do 1,5"ń jego
ilości, w zalężności od jej rodzaju i wieku. Stosuje się
w tym celu bufory cytrynianowe o mocy jonowej od 0,05
do 1 i zakresie pH od 3,3 do 3,5 w temp. od 2 do 5'C
(ż6,27 ,35,37).

Przęz ękstrakcję tkanki słabo alkalicznymi roztwora-
mi buforów fosforanowych można otrzymaó kolagen
daj agy się rekonstytuować (2I, 26). Rozptlszczalną od-
mianę kolagenu uzyskuje sięprzez ekstrakcję roztwo-
rem NaCl lub obojętnego fosforanu. Odmiany kolage-
nu, które można wydzielić bez stosowania kwaśnych
roztworów ekstrahuj ących, nazwano kolagenem rozpusz-
czalnym w solach obojętnych. Występuje on zawsze
w prokolagenie wyizolowanym przez ekstrakcję bufo-
reń cytrynianowym, o ile nie poprzedzi się jej ekstrak-
cją roztworami ww. soli w temperairze od 2 do 5'C.
D ojrzały kolagen z lw agl na międzycząsteczkowe us ie -

ciowanie, jest nierozpuszczalny w rozcięhczonych kwa-
sach i roztworach buforowych. Selektyrvne rozerwanie
wiązń sieciujących powoduje, żę taki kolagen daje się
ekstrahować ( 3 6). Przeprowad zenta dojtzałe go ko lage -

nu w postać Tozpuszczalnąmozna dokonać, działającna
niego enzymami proteolitycznymi o duzych stęzeniach,
jednak w temperaturze niższej niż temperatura denatu-
racji (28). Wykazano, ze pepsyna działa skuteczniej od
trypsyny i proteinaz bakteryjnych. Po intens}ryvnym dzia-
łaniu enzymów mozna zastosować ekstrakcję buforem
cytrynianowym i w ten sposob wydobyó pewną część
p ierwotnie niero zpuszc zalne go kolagenu. Wyekstraho -

wany kol agen j e st w dużym stopniu zbliżony pod wz glę-
dem budowy do tropokolagenu. Ma jednak mniejszą
zdolność do tworzenia fibryli. Innym sposobempTzępTo-
wadzenia dojrzŃego kolagenu w postać rozpuszczalną
jest działanie NaOH w obecności nasyconego roztworu
NarSOo ę5,4ż).

Dzięki specyficznym, ftzycznym i chemicznym właś-
ciwościom, kolagen znajduje coraz większe zastosowa-
nie nie tylko w przemyśle skórzanym, ale równiez w prze-
myśle zyłvnościowym, kosmety cznym,biotechnologicz-
nym oT az fatmac euty c znym. P owszechnie sto s owane s ą
rożne preparaty kolagenowe w produkcji przetworów
mięsnych i drobiowych, jako dodatki funkcjonalne
kształtujące i modyfikujące parameĘ reologiczne wy-
robów czy też zwiększające wydajność produkcyjną(4,
9,24,39). Kolagen znalazł szerokie zastosowanie w pro-
dukcji osłonek do wędlin. Osłonki te sąjadalne, uzysku-
ją jednolitą i wyrównaną barwę w procesie wędzenia.
Kolagen powszechnie jest stosowany także w medycy-
nie do przeszczepów, opatrunkow (w postaci błon, ga.-

bek i nici) i jako nośnik biologicznie czynnych substan-
cji. Białko to, jako biomateriał , ma szczęgólnie korzyst-
ne c echy ze w zględl na słab ą aktywno ś ć immunolo gicz-
ną mozliwośc modyfikowania jego właściwości oraz
biodegradowalność (2, II, 20). Matryce kolagenowe
oprócz nadawania cech mechanicznych biorąudział w re-
konstrukcji uszkodzonych tkanek. Materiały te muszą
charakteryzować się określonymi cechami wytrzymałoś-
ciowymi, w szczególności elastycznością a w szelegu
przypadkach zdolnością do pęcznienia i wchłaniania
pr ze z tkanki. C e chy w y tt zy małoś c i owe mat eri ałów wy-
twarzanych z rekonstytuowanego kolagenu są kształto-
w ane przęz poprzęaznę sieciowanie metodami chęmicz-
nymi. Stosowany do tego celu moze być np. aldehyd glu-
tarowy, chociaż wskazuje się na jego toksyczność. Al-
dehyd glutarowy p owoduj e powstawan ie w tązań sieciu-



j ących pomiędzy wolnymi grupami aminowymi lizyny
(hydroksylizyny) (ż,8,11). W celu modyfikacji właści-
wości mechanicznych stosowane są rowniez inne sub-
stancje t związki chemiczne, np. metylowane pektyny
(I3). Zmiana właściwości cech ftzycznych, w tym głów-
nie reologicznych i chemicznych kolagenu opiera się
przede wszystkim na wykorzystaniu wysokiej reaktyrv-
ności e-aminowych grup lizyny (25) czy też oksydacji
niestabilnych grup SH do mostków disulfidowych(29).

Z włóknistego kolagenu, metodami chemiczno-ter-
micznymi, mo żna ott zy mac żelaĘ nę. Je st to b i ałko o wy-
sokim stopniu czystości. Surowcem do produkcjt żę|a-
tyny są przede wszystkim skóry świń i młodego bydła
oraz kości. W procesie jej produkcji stosuje się metodę
kwasową i alkaliczną. Metoda kwasowa jest stosowana
przy przerobie skór świń (zelaĘna Ępu A). ŻelatynaĘpl
A ma punkt izoelektryczny w granicach pH od 8,0 do
9,0,batdzo dobre zdolności pianotwórcze i stosunkowo
niską lepkość, wysoki stopień żęlowania oraz jasnąbar-
wę. Jej roztwory i zele sąklarowne. Najważniejszącę-
chą charakt ery zującą żelatynęj est zdolność do odwra-
calnego tworzenia żell. ŻeIę o największej twardości,
wyrażonej w stopniach Blooma, dają frakcje żelatyny
otrzymane drogą ekstrakcji w niskiej temp. (ok. 60'C).
W miarę wzrostu temperatury ekstrakcji twardość zelu
maleje. Produkowane żelatyny mają twardośó od 80 do
2 S0'Bloom a. ZelaĘnaj ako naturalny dodatek funkcj o-
nalny znalazła szer oki ę z as to s owani e w przemyś 1 e mi ęs -

nym, drobiarskim, mleczarskim, rybnym, cukierniczym,
piekarskim, garnażeryjnym, koncentratow spozywczych.
Stosowana jest równiez w przemyśle farmaceutyczlym,
kosmetycznym i fotograftcznym (4, Iż).
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