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Enzymatic activity of yeast and algae isolated flom the inflamed uddg seuetion of cows
Summary

The increasing number of yeast and algae isolated from bov.ine mąstitis indicates the need for a detailed
evaluation of these microorganisms. The aim of this stu,dJ was to evaluate the activity of 19 hydrolytic
enzyme§ of yeast and algae.244 strains of yeast and 106 strains,o,f,algae isolated from clinical and subclinical
mastitis were examined. The activity of enzymes was evaluated using API Zym test (BioMerieux). The highest
activity was noted in leucine arylamidase, acid phosphatase, esterase, esterase lipase and alka,line phosphatase
independently of the systematic classification of yeast strains. Algae strains indicated the actiVity of 6 enzymes
and the highest were noted in acid phosphatase and naphthal-AS-Bl-phosphohydrolase. There were no
significant differences in enzymatic activity between the strains isolated from clinical and subclinical mastitis.
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W ostatnich latach w Polsce, a takżę w innych kra-
jach zalważyć można postępujący wzrost zapalehwy-
mienia spowodowany przez grzyby i algi (12, 15-77,
23,26), Zwięany jest on z szerokim stosowaniem an-
tybiotykow, często z pominięciem badań bakteriologicz-
nych. DrożdżŃi, grzyby i glony wprowadzane są do-
wymieniowo podczas niehigienicznych infuzji leków
przeciwbakteryjnych, które nierzadko ulegaj ą zakaże-
niu podczas przygotowlłvania ex tempore. Do czynni-
kow predysponujących należą: złe warunki zoohigie-
nlczne w oborach, nieprawidłowa technika i niedostat-
ki higieny doju oraz niedobory witaminowo-mineralne
(4,5, 11).

Jednym z czynnlków determinuj ących chorobotwór-
czość grzybów i alg jest ich zdolność do wytwarzania
enzymów. Według wielu autorów aktywność i charak-
ter uwalnianych enzymów moze być istotnym czynni-
kiem przysto sowawczym i obj awem zj adliwo śc i wymie-
nionych mikroorganizmów (I, 3, 20, 27, 24, 25). Drob-
noustroje te mają bogaty układ enzymatyczny, który
umozliwia im zarówno trawienie i wykorzystywanie
substancji występujących w otoczeniu, jakrówniez syn-
tetyzowanie toksyn lub antybiotyków. Wydzielają do
środowiska np. enzymy hydrolityczne, które rozkładają
zwią?kiwielkocząsteczkowe wielocukry, białka, lipi-
dy i węglowodory. Enzymy te biorą ldziŃ w katalizo-
waniu hydrolizy wiązań C-O, C-N, C-C, a poprzęz
chemiczne i ftzyczne oddziŃywanie na środowisko za-
pewniaj ą przetrwanie w tkankach, uczestnicz ą też b ez-
pośrednio w trawieniu protein gospodarza (7, 8). Pro-

dukowane przez gtzyby i algi ęnzymy mają istotny
wpływ na rozwój zakażenta. Fosfataza alkaliczna,
N-acetyl-B-glukozaminidaza oraz a -mannozy daza ha-
mują migrację leukocytów do ognisk infekcji. Aktyw-
ność enzymaĘczna zależnajest od gatunku badanego
drobnoustroj u (2, 7, 8, 1 3). Stwierdzono równiez znacz-
ną zmienność aktyłvności uwalniany ch enzymów w za-
lezności od rodzaju podłoża, co stanowi ważny czynnik
przystosowawczy mikroorganizmu (3, 20, 22).

Matefiał imetody
Badanie przeprowadzono na 244 szczepach grzybów

drozdzopodobnych i 106 szczepach bezchlorofilowych g1o-
nów wyizolowanych z wydzieliny gruczołu mlekowego krow
chorych na kliniczną i podkliniczną postać mastitis.

Badanie aktyrvności hydroliĘcznej grzybów i glonów prze-
prowadzono stosując test API ZYMzawięrający substraty do
oceny l9 enzymów hydroliĘcznych: fosfatazy zasadowej es-
terazy, lipazy esterazowej, Iipazy, arylamidazy leucynowej,
aryIamidazy wal ino wej, aryIamidazy cystynowej . tryp s yny,
chym otrypsyny, fosfatazy kwaśnej, fosfohydrolazy naftolu-
- A S - B I, a - galakto zy dazy, P - galakto zy dazy, B - glukuro ni dazy,
a - glukozy dazy, B - glukozydazy, N-acetylo-P- glukozaminida-
zy, a -man7lo zy dazy, a - fuko zy dazy . Z 2 4 - go dzinnej ho dowl i
na podłozu Sabouraud przygotowlłvano zawiesinę komórek
grzybów i glonów o gęstości 6o w skali McFarlanda i napeł-
niano nią mikroprobówki na pasku API ZYM. Po dodaniu
odczynników barwiapych określano aktywność enzynów
w nanomol ach hydrolizowanego substratu według intensyrv-
ności reakcji barwnej, w 5-punktowej skali (od 0 do 5), gdzie
0 oznacza ujemny wynik reakcji, 1 odpowiada uwolnieniu



5 nanomoli, 2 - do l0 nmol, 3 - do 20 nmol,
4 - do 30 nmol, 5 - 40 nmol i więcej enzymu.

Wyniki i omówienie

Z klinicznej postaci mastitis pochodziło
4I,4oń grzybów &ożdżopodobnych i 59,4oń
alg, a z podklinicznych przypadków odpo-
wiednio 58,60/o i 40,6Yo. Drożdżakt należaĘ
do gatunków: Candidalcrusei, C. kefyr, C, ru-
gosa, C, famata, C. parapsilosis, C. glabra-
ta, C, catenulata, C. lipolytica, Trichospo-
ron cutaneum, Rhodotorula rubra, C. tro-
picalis, C. albicans, oraz Geotrichum sp,
Najczęściej izolowano 4 gafunki wymienio-
ne w pierwszej kolejności. Wszystkie wyizo-
lowane algtnależŃy do gatunku Prototheca
zopfii.

Aktyłvność enzymaĘcznąbadanych drob-
noustrojów przedstawiono na ryc. 1 -4. Wśrod
grzybów drozdżopodobnych nie stwierdzo-
no aktywności trypsyny, chymotrypsyny,
a - galaktozy dazy, B - gluklt onidazy, d -manno -

zy dazy i a -fukozy dazy. P oszczególne gatun-
ki wykazywały znaczne ztóżnicowanie pod
względem Iiczby i aktyłvności uwalnianych
hydrolaz.U C. krusei (.yc. 1) najwyższąak-
tywność miała fosfataza kwaśna i arylami-
daza\ettcynowa. IzolaĘ C. kefyr (ryc.2) cha-
rakteryzow ałabardzo wysoka aktywność fos-
fatazy kwaśnej, arylamtdazy leucynowej
tfosfatazy zasadowej. Gatunek ten jako je-
dyny wydz ie|ał B - galaktozy dazę. Podobny
wzór aktywności jak C. krusei wykazaŁa
C. rugosa. Różnica doĘczyła tylko wyższej
u tego gatunku aktywności fosfatazy zasa-
dowej. U szczepów C.famata (ryc. 3) obser-
wowano wysoką akĘwnośó arylami dazy leu-
cynowej, fosfatazy kwaśnej i a-glllkozyda-
zy. C. parapsilosis cechowała sięwysokąak-
tywnością fosfatazy kwaśnej, aryIamidazy
leucynowej ifosfatazy zasadowej. Wśród izo-
Iatów C. gl abrat a najwyższąaktywność mia-
Ę fosfataza kwaśna i arylamidaza leucyno-
wa. Gafunek ten, jako jedyny, nie wykazal
aktywności fosfatazy zasadowej. Geotrichum
sp. cechowała niska aktywność badanych en-
zymów, najwy ższa doty czyła arylamtdazy
leucynowej , esterazy, anajniższa lipazy. Naj-
wyższaaktyłvność hydroliĘczna wszystkich
szczepów grzybów dotyczyła aryIamidazy
leuclmowej , fosfatazy kwaśnej, esterazy, li-
pazy esterazowej i fosfatazy zasadowej. Od-
notowano niską aktywność lipazy, arylami-

Ryc. l. Aktywność enzymatyczna C. krusei
Objaśnienia: 1 - fosfasada zasadowa, 2 esteraza,3 - ęstęrazalipazowa,4 li-

18 - a-mannozydaza, 19 a-flkozydaza

Ryc. 2. Aktywność enzymatyczna C. kefyr
Objaśnienia: jak w ryc. 1.

Ryc. 3. Aktywność enzymatyczna C. famuta
Objaśnienia: jak w ryc. 1.

dazy cystynowej, B-gal aktozydazy i N-acetylo-B-gluko-
zyloamidazy.

Gl o ny z r o dzaju P r o t o t h e c a (rl c . Ą wykazały aktyw-
ność 6 spośrod 19 enzymów hydrolitycznych. Najwyż-
szą akĘłvnością cechowała się fosfataza kwaśna i fos-
fohydro 1 az a nafto l owa. Aktyłvno ś ć enzy maĘ c zna gr zy -

bow i alg wyizolowanych z kltnicznych i podklinicz-

nych postact mastitis nię różniła się statysĘcznie (p >
,0,05).

Niewiele jest doniesień dotyczapych aktywności en-
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Ryc. 4. Aktywność enzymatyczna Prototheca zopJii
Objaśnienia:jak w ryc, 1.

Białasiewicz i wsp. (2) wskazuj ążeltczbahydrolaz i ich
aktywność zalężnajest od gatunku grzybów drożdżo-
podobnych. Rożnice w aktywności enzymatycznej wy-
kazŃy gTzyby pleśniowe i dermatofity (3,20-ż2,24)
Clyptpcoccus (6) oraz drożdżaki z rodzaju Candida
(2, 8, 9). Duzy wpĘw na liczbęprodukowanych enzy-
mów i ich aktywność ma skład zastosowanego podłoża,
a takżę rodzaj grzyba i jego pochodzenie. Najwyższą
akĘwność enzymaĘczną obserwowano na podłozu Sa-
bouraud i keratynowym. Stwierdzono także zalężnośc
Iiczby i aktywności uwalnianych enzymów od miejsca
lzolacji i §.p., schorzenia (7, 14,20). AktFMność enzy-
maĘ czna szczępl wzorcoweg o C. alb ic ans była niższa
niż szczepów wyizolowanych od chorych (2).Izolaty
klinicznę charakteryzowĄ się aktywnością 16 spośród
1 9 badanych hydrolaz, a ich aktywność skorelow anabyła
zltczbąmtejsc wystęowania C. albicans w organizmie
chorego (1). Enzymy wytwarzanę pTzęz grzyby Malas-
sezia pachydermatis izolowane od zdrowych psow ce-
chowaĘ się nizszą aktywnościąntż szczepy od psów
chorych na zapalenie przewodu shrchowego (10), Sta-
tystycznie istotne różnicę stwierdzono Ęlko w przypad-
kulipazy esterazowej, arylamidazy cystynowej i estera-
zy.Fosf atazazasadowaiB-glukozydazawykazŃynato-
miast nizszą aktywno ś ć wśró d szczepów p o cho dzących
z pr zy p adków chorob o}vyc h. P o dobn e r ezultaql b adah
akĘwno ści enzymaĘ cznej izolatów M al as s e z i a ssp. po-
chodzących odpsów i kotów uzyskali inni autorzy (19).
Obserwacje własne nie potwierdzlĘ wyższej aktywnoś-
cienzymatycznejgrąbowdrożdżopodobnychizolowa-
nychzprzypadków mastitis clinicaw stosunku do drob-
noustrojówstanowiącychprzycrynęzapaleńpodklinicz-
nych. Róznice stwierdzone w aktywności fosfatazy
kwaśnej, esterazy i arylamidazy leuclmowej nie byĘ bo-
wiem istotne staĘsĘcznie.

W dostępnym piśmiennictwie brak jest inforrnacji na
temat aktywności enzymaĘcznej glonów zrodzaju Pro-
totheca, z wyjątkiem wcześniej opublikowanych badań
własnych (18).

Z przeprowadzonychbadań wynika, że grzyby l algi
różniąsię liczbą i aktywnością uwalnianych enzymów
hydrolitycznych. Daje to podstawę do sugestii, żebada-
nie aktyłvności enzymatycznej możebyc przydatne do

róznicowania gatunkow ego grzybów droż-
dzopodobnych i alg.
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