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streszczenie
	 Lactococcus	 lactis	 należą	 do	
grupy	 bakterii	 kwasu	 mlekowego	 (LAB).	
Najbardziej	 charakterystyczną	 cechą	 tych	
mikroorganizmów	 jest	 wytwarzanie	 kwa-
su	 mlekowego,	 jako	 głównego	 produkt	 me-
tabolizm	 węglowodanów.	 Lactococcus	 lactis	
są	 wykorzystywane	 do	 produkcji	 żywności	
fermentowanej,	 głównie	 dzięki	 dodatkowej	
zdolności	do	wytwarzania	 inhibitorów	wzros-
tu	 bakterii	 chorobotwórczych	 oraz	 egzopoli-
sacharydów	 (EPS).	 Egzopolisacharydy	 nie	 są	
wykorzystywane	 przez	 bakterie	 jako	 źródło	
węgla.	 Stanowią	 barierę	 ochronną	 przeciwko	
czynnikom	 środowiska	 zewnętrznego	 takim	
jak:	 fagocytoza,	 stres	osmotyczny,	 susza,	anty-
biotyki,	 toksyny,	atak	 fagów.	Mają	duże	znac-
zenie	 w	 tworzeniu	 biofilmów.	 EPS,	 uwal-
niane	 przez	 Lactococcus	 lactis	 w	 warunkach	
in	situ,	uważane	są	za	naturalne	zagęszczacze.	
Biopolimery	 te	 pełnią	 role	 stabilizatorów.	 W	
wyniku	wiązania	wody	poprawiają	teksturę,	co	
prowadzi	do	zwiększenia	 lepkości	końcowego	
produktu	i	ma	duże	znaczenie	w	produkcji	fer-
mentowanych	produktów	mlecznych:	deserów,	
jogurtów,	 serów.	 Niektóre	 z	 EPS,	 ze	 względu	
na	działanie	 immunostymulujące	oraz	przeci-
wnowotworowe,	 posiadają	 także	 właściwości	
prebiotyczne	 i	 prozdrowotne.	 Celem	 pracy	

jest	przegląd	aktualnie	dostępnej	 literatury	na	
temat	 biosyntezy	 oraz	 właściwości	 egzopoli-
sacharydów	 u	 bakterii	 fermentacji	 mlekowej,	
w	 zakresie	 technologicznym,	 zdrowotnym	
i	biologicznym.

Patrycja	Ogorzałek
Kinga	Ożga	
Wydział	Nauk	o	Żywności	i	Biotechnologii	
Katedra	Biotechnologii,	Żywienia	Człowieka	i	Towaroznawstwa	Żywności	
ul.	Skromna	8,	20-704	Lublin	
Uniwersytet	Przyrodniczy	w	Lublinie	
e-mail:	kinga9418@onet.pl

Charakterystyka i  zastosowanie 
egzopolisacharydów syntetyzowanych
przez Lactococcus lactis
Characterization and application of exopolysaccharides 
synthesized by Lactococcus lactis 

Słowa	 kluczowe:	 egzopolisacharydy,	
biopolimery,	 Lactococcus	 lactis,	 bakterie	
mlekowe,	biosynteza.
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abstract
	 Lactococcus	 lactis	 belongs	 to	 the	
group	of	lactic	acid	bacteria	(LAB).	The	most	
characteristic	 feature	 of	 this	 group	 of	 micro-
organisms	 is	 the	 production	 of	 lactic	 acid	 as	
the	main	product	of	carbohydrate	metabolism.	
Lactococcus	 lactis	 are	 used	 in	 production	 of	
fermented	 food	mainly	due	 to	 their	ability	 to	
produce	certain	substances,	such	as	pathogenic	
bacteria	growth	inhibitors	and	exopolysaccha-
rides	 (EPSs).	 Bacteria	 don’t	 use	 exopolysac-
charides	 as	 a	 carbon	 source,	 but	 as	 a	 protec-
tive	factor	against	 the	negative	environmental	
factors,	 such	 as:	 phagocytosis,	 osmotic	 stress,	
drying,	 antibiotics,	 toxins,	 phage	 attack.	They	
are	important	in	creating	biofilms.	EPS	can	be	
considered	 as	natural	 thickeners	because	 they	
are	produced	in	situ	by	the	Lactococcus	lactis	
that	have	General	Recognised	As	Safe	 status	
(GRAS)	 status.	 Biopolymers	 may	 act	 both	
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as stabilizers and texturizers, firstly by wind-
ing hydration water, and secondly increasing 
the viscosity of a final. Hence exopolysaccha-
rides (EPS) synthesized by lactic acid bacteria 
(LAB) play a major role in manufacturing of 
fermented dairy products, such as milk-based 
desserts, cheese, yoghurt, fermented cream. In 
addition, health benefits have been attributed 
to some of these EPSs. Particulary immu-
nomodulating and antitumor activities. This 
overview focuses on the recent information 
about the functional properties of lactic acid 
bacterial EPSs, including both technological 
and healh – promoting aspects and biological. 

Patrycja OgOrzałek, kinga Ożga 

mulowane na powierzchni komórki w formie 
śluzu. Badania rozpoczęte w połowie XIX 
wieku nad właściwościami EPS wykazały, że 
poprawiają one jakość żywności oraz zdrowie 
człowieka. Bardzo ważna jest również ich rola 
fizjologiczna, ponieważ zaliczane są do metab-
olitów wtórnych pozwalających na adaptacje 
mikroorganizmów do warunków panujących 
w środowisk (SAMASZKO – FIERTEK 
I IN., 2016). 
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Key words: exopolysaccharides, biopoly-
mers, Lactococcus lactis, lactic acid bacteria, 
biosynthesis, characterization of exopolysac-
charides.

Wstęp
 W ostatnim czasie odnotowano znac-
zny wzrost świadomości konsumentów na 
temat wpływu odżywiania na prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu (GORYŃSKA 
– GOLDMANN I RATAJCZAK, 2010). Na 
poszerzenie wiedzy w tym zakresie wpływa 
głównie rozwój gospodarczy oraz dynam-
iczny wzrost zachorowalności na choroby 
cywilizacyjne, takie jak: cukrzyca czy nad-
waga. Jako przyczyny tych schorzeń można 
wymienić nieprawidłową dietę oraz wysoką 
zawartość substancji słodzących, sztucznych 
zagęszczaczy i stabilizatorów smaku w produk-
tach spożywczych wytwarzanych na skalę 
masową (SZYMOCHA I IN., 2009). Coraz 
częściej stosuje się mniej szkodliwe i mniej 
kaloryczne zamienniki wyżej wymienionych 
substancji, takie jak egzopolisacharydy (ang. 
exopolisaccharides, EPS) syntetyzowane przez 
bakterie fermentacji mlekowej z rodzaju Lacto-
coccus lactis. Egzopolisacharydy to wielocukry 
słabo związane lub niezwiązane ze ścianą 
komórkową, wydzielane do podłoża lub aku-

Charakterystyka 
egzopolisacharydów

 Egzopolisacharydy (ang. extracellu-
lar polymeric substances) to długołańcuchowe, 
liniowe lub rozgałęzione biopolimery. Ich masa 
molekularna mieści się w zakresie 100 – 300 
kDa. Zbudowane są z powtarzających się jed-
nostek cukrowych, połączonych wiązaniami α- 
i β-glikozydowymi (WELMAN I IN., 2011). 
 Bakteryjne EPS mogą występować 
w formie otoczki (ang. capsular exopolysac-
charide – CPS), która jest przyłączona do 
powierzchni komórki za pomocą wiązań kow-
alencyjnych, w postaci śluzu bezpośrednio 
wydzielanego do środowiska zewnętrznego 
lub osłonki luźno związanej z powierzchnią 
komórki (ang. slime exopolysaccharide) (NO-
WODO I IN., 2012). 
 W skład zewnątrzkomórkowych poli-
sacharydów wchodzą głównie cukry obojętne, 
takie jak: pentozy (D-arbinoza, D-ryboza; hek-
sozy: D-glukoza, D-galaktoza, D-mannoza) 
oraz ich pochodne (aminocukry: N-acetylo-
D-galaktozaminy, N-acetylo-D-galukozoami-
ny; kwasy uronowe (D-galakturonian, D-glu-
kuronian). Poza tym cząsteczki EPS, mogą 
w swojej budowie posiadać niecukrowe związki 
organiczne (np.: grupy O-acetylowe, glicery-
lowe, hydroksybutylowe, pirogronianowe, pro-
pionylowe, sukcynylowe) oraz nieorganiczne 
(np. grupy fosforanowe lub siarczanowe) 
(POLI, 2010). 
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Rys. 1. Struktura poligalaktanu syntetyzowane-
go przez Lactococcus lactis subsp. cremoris 
H414 (DE VUYST I IN.,1999)

Rys.  2. Struktura HePS syntetyzowanych przez 
Lactococcus lactis NIZO B891(GÓRSKA 
I IN., 2007)

Rys. 3. Struktura HePS syntetyzowanych 
przez Lactococcus lactis ssp. cremoris SBT 
0495, NIZO B40, ARH 53, ARH74, ARH84, 
ARH87, B30 (GÓRSKA I IN., 2007)
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 Egzopolisacharydy wydzielane przez 
Lactococcus lactis odgrywają ważną role 
w przemyśle spożywczym, ponieważ wpływają 
na właściwości organoleptyczne licznych 
produktów spożywczych. Wykorzystywane są 
jako substancje poprawiające strukturę, lepkość 
oraz ogólną konsystencję wielu produktów. 
Pełnią rolę środków słodzących oraz 
pochłaniających nadmierną ilość wody. 
Najczęściej stosowane są w przemyśle mleczar-
skim przy wyrobie mlecznych produktów fer-
mentowanych, takich jak: jogurty, sery, śmietany, 
desery mleczne (MOLLET I DUBOC, 
2001). Wykazano także korzystny wpływ eg-
zopolisacharydów na zdrowie człowieka. 
Poprawiają perystaltykę jelit, mają właściwości 
immunomodulujące, obniżają ciśnienie krwi, 
poziom cholesterolu, wykazują działanie 
przeciwnowotworowe. Ponadto, związki te, 
chronią laktokokki przed fagami, toksynami i 
innymi niekorzystnymi warunkami środowiska 
zewnętrznego (WELMAN, 2015).
 Właściwości reologiczne egzopolisa-
charydów są warunkowane składem poszc-
zególnych monosacharydów, typem wiązań, 
stopniem rozgałęzienia oraz masą cząsteczkową. 
Właściwości oraz ilość produkowanych egzop-
olisacharydów zależą również od warunków 
hodowli szczepu, czyli: pH, temperatury, 
ciśnienia tlenu oraz czasu inkubacji (PATEL 
I IN., 2012).
 Egzopolisacharydy ze względu na skład 
cukrowy dzielimy na dwie grupy:

Homopolisacharydy (HoPS) złożone z lic-
znych, powtarzających jednostek jednego 
typu sacharydu D-glukozy lub D-fruktozy.
Heteropolisacharydy (HePS) zbudowane są 
z różnego rodzaju monosacharydów (ZAN-
NINI I IN., 2015). 

•

•

Rys. 4. Struktura HePS syntetyzowanych przez Lactococcus lactis ssp. cremoris 
T5, SBT D495, MLS96, NIZO B39 (GÓRSKA I IN., 2007)
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Charakterystyka 
homopolisacharydów

 Homopolisacharydy charakteryzują 
się duża masą cząsteczkową rzędu 105-106 
Da oraz różnym stopniem rozgałęzienia. Zbu-
dowane są głównie z monosacharydów, takich 
jak: D-glukopiranoza i D-fruktofuranoza. 
Wytwarzane są przez zewnątrz komórkowe 
glikanosacharazy (ang. glycansucrases), na-
leżące do grupy transferaz. W zależności od 
przenoszonego monosacharydu, dzieli się je 
na glukosacharazy (glucansucrases) i fruktosa-
charazy (fructansucrases). Enzymy te, podczas 
przenoszenia odpowiedniej cząsteczki monosa-
charydu, wykorzystują energię zmagazynowaną 
w wiązaniach glikozydowych sacharozy. Cukier 
ten stanowi glikozydowy donor glukozy bądź 
fruktozy (MONSAN I IN., 2001).
 Wyodrębniamy cztery podstawowe typy 
monosacharydów:

α-D-glukany: dekstrany, alternan, mutan
β-D-glukany
fruktany: lewan, inulina
inne: poligalaktany 

 Z pośród wymienionych homopolisa-
charydów, Lactococcus lactis odpowiada za 
biosyntezę poligalaktanów (GÓRSKA I IN., 
2007).

•
•
•
•

(DE VUYST I DEGEEST, 1999).
 Głównymi komponentami chemiczny-
mi większości HePS są: D-galaktoza, L-ram-
noza oraz D-glukoza w różnych stosunkach 
molowych. Wydajność produkcji HePS u Lac-
tococcus lactis subsp. cremoris wynosi 80-600 
mg/ L. (CERNING, 1995). 
 Większość HePS, syntetyzowanych 
przez Lactococcus lactis, wykazuje podobny 
skład chemiczny w obrębie gatunku. Polisa-
charydy te składają się głównie z: D-galaktozy, 
L-ramnozy i D-glukozy.
 Lactococcus lactis subsp. cremoris Ropy 
352 produkuje 2 różne HePS o konsystencji 
lepkiej i śluzowatej. Jeden z nich, o strukturze 
szeregu podłużnych nici, składa się z glukozy 
i galaktozy w stosunku molowym 3:2. Dru-
gi natomiast występuje w postaci flokulantu 
i składa się z glukozy, galaktozy oraz mannozy 
w stosunku molowym 67:21:12 (KNOSHAUG 
I IN., 2007).
 Z kolei heteropolisacharydy produ-
kowane przez szczep Lactococcus lactis 
subsp. cremoris SBT 0495 oraz B40, poza 
podstawowym składem monosacharydów, 
zawierają dodatkową podjednostkę – pen-
tamer posiadający w swoim składzie resztę 
fosforanową (VAN CASTERN I IN., 1999).
 Ciekawym przykładem są egzopolisa-
charydy produkowane przez Lactococcus lac-
tis subsp. cremoris LC 330, albowiem szczep 
ten, wykazuje zdolność syntezy jednocześnie 
dwóch różnych HePS. Jednego o charakterze 
obojętnym oraz wysokiej masie cząsteczkowej 
(>106 Da), zawierający glukozaminę, galaktozę 
i glukozę połączoną terminalnie z cząsteczką 
galaktozy. Drugi o charakterze kwaśnym, 
o mniejszej masie cząsteczkowej (~ 1000 Da), 
składający się z fosforanu galaktozy, ramnozy, 
glukozy i glukozaminy w stosunku molowym 
6: 5: 4:1 (MARSHALL I IN., 1995).
 Geny, które kodują białka i enzymy 
uczestniczące w biosyntezie EPS zostały 
podzielone na dwie grupy: geny wymagane do 
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Podział i charakterystyka 
heteropolisacharydów

 Heteropolisacharydy to liniowe 
lub rozgałęzione biopolimery, obejmujące od 3 
do 8 reszt węglowodanowych. Składają się ze 
zróżnicowanych, powtarzających się podjed-
nostek monosacharydów, ich pochodnych (N-
acetyloglukozoaminy, N-acetlogalaktozoami-
ny), reszt acetylowych lub glicerynowych. Masa 
cząsteczkowa heteropolisacharydów mieści 
się w przedziale 1x104-6x106.  Poszczególne 
monosacharydy HePS są anomerami α lub β 
w konfiguracji piranozowej lub furanozowej
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syntezy nukleotydów cukru oraz geny EPS
-swoiste, są one fizycznie odseparowane w ge-
nomie. Enzymy drugiej grupy są kodowane 
wyłącznie na plazmidzie. Obecnie najlepiej 
poznanym plazmidem jest pNZ4000 
pochodzący z Lactococcus lactis NIZO B40 
o wielkości 42810 pz. Zawiera on cały op-
eron eps, który składa się z 14 genów epsRX-
ABCDEFGHIJKL. Wymienione geny ulegają 
transkrypcji z jednego policistronowego m-
RNA syntetyzowanego pod kontrolą pro-
motora poprzedzającego gen eps R. Ponadto 
plazmid pNZ4000 jest łatwo przenoszony 
podczas koniugacji bakterii, co oznacza, iż jest 
on plazmidem mobilizacyjnym (WALCZAK, 
2005). W bezpośrednim sąsiedztwie genów 
epsR jest obecna sekwencja inercyjna IS982. 
Fakt ten wskazuj, iż geny mogły zostać prze-
niesione do plazmidu z chromosomu na zasa-
dzie wspomaganej sekwencją inercyjną rekom-
binacji transpozycyjne. Specyficzne geny eps są 
odpowiedzialne za produkcje powtarzających 
się jednostek prekursorowych, determinacje 
długości polimeryzowanego łańcucha i eksport 
EPS po za komórkę. Każdy z genów eps pełni 
określoną role (VAN KRENENBURG I IN., 
1997).

Biosynteza 
egzopolisacahrydów

 Synteza heteropolisacharydów 
następuje w wyniku reakcji polimeryzacji 
powtarzających się prekursorowych podjed-
nostek sacharydowych wytwarzanych w cy-
toplazmie komórki. W procesie biosyntezy 
i wydzielania HePS uczestniczy wiele różnych 
enzymów i białek, które są odpowiedzialne za 
aktywacje reszt cukrowych poprzez utworzenie 
pochodnych nukleotydowych, zmianę ich struk-
tur na drodze epimeryzacji, dehydrogenację, 
dekarboksylację, tworzenie podjednostek oli-
gonukleotydowych, ich polimeryzację oraz 
transport na zewnątrz komórki (DE VUYST 
I IN., 2001). 
 Do cytoplazmy, ze środowiska 
zewnętrznego, pobierane są przede wszyst-
kim mono- i disacharydy. Proces ten jest ściśle 
regulowany prze bakteryjny system PEP-
PTS (fosfoenolopirogronian–fosfotransferaza 
cukrów). PEP-PTS zbudowany jest z dwóch 
grup białek, odpowiedzialnych za łączenie reszt 
cukrowych z nośnikami, ich transport przez 
błonę komórkową oraz fosforylację substratów 
cukrowych (GÓRSKA I IN., 2007).
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Rys. 5. Układ genów zlokalizowanych na plazmidzie warunkującym biosyntezę EPS 
(GÓRSKA I IN., 2007)
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	 Pierwsza	 grupa	 białek	 to	 głównie	 eny-
my	I	i	HPr	(ang.	Histidine	-	containing	phos-
phocarrier	 protein)	 oraz	 kompleks	 permeaz	
swoistych	 dla	 węglowodanów,	 czyli	 enzymu	
II.	Wymienione	białka	wchodzą	w	skład	PTS	
i	należą	do	fosfoprotein	(POSTMA,	1993).
	 	 Proces	 rozpoczyna	 się	 w	 momencie	
przeniesienia	grupy	fosforanowej	z	PEP	na	en-
zym	I,	który	jest	odpowiedzialny	za	fosforylację	
reszty	 histydyny	 białka	 HPr.	 Końcowym	
produktem	 tej	 reakcji	 jest	 HPr	 (His-P).	
W	tym	samym	czasie	białka	kompleksu	enzy-
mu	 II	 transportują	 węglowodany	 przez	 błonę	
komórkową	oraz	katalizują	przeniesienie	grup	
fosforanowych	 z	 HPr	 (His-P)	 na	 cukry	 (LI-
CALSIS	I	IN.,	1991).

PEP	+	HPr		 									pirogronian	+	HPr	(His-P)

HPr(His-P)																	Hpr	+	węglowodany-P

	 Druga	grupa	białek	jest	odpowiedzialna	
za	 regulację	 procesów	 akumulacji	 składników	
odżywczych	 poprzez	 aktywację	 bądź	 represję	
systemu	PEP-PTS,	a	także	niezależnego	trans-
portu	od	fosfotransferaz.

Synteza	
1	fosforanów	cukrów

	 W	 cytoplazmie	 mogą	 występować	
6-fosforany	 cukrów,	 które	 są	 wykorzysty-
wane	w	szlaku	katabolicznym	oraz	1-fosorany	
niezbędne	do	biosyntezy	polisacharydów.
	 Szczepy	 Lactococcus	 lactis	 rosnące	
na	 podłożu	 bogatym	 w	 laktozę,	 mogą	 ją	
transportować	 poprzez	 system	 laktozos-
woistych	 fosfotransferaz.	 Następnie	 disacha-
ryd	 przekształcany	 jest	 w	 laktozo-6-fosforan,	
który	 dalej	 ulega	 hydrolizie	 przez	 fosfo-β-
galaktozydazę	 do	 galaktozo-6-fosforanu	 oraz	
glukozy.	 Cząsteczka	 glukozy,	 pod	 wpływem	
glukokinazy,	 jest	 ostatecznie	 przekształcana	
w	glukozo-6-fosforan	(LAWS	I	IN.,	2001).	
	 Lactococcus	lactis	posiada	także	zdolność	

do	 konwersji	 galaktozy	 w	 glukozę	
z	udziałem	enzymów	szlaku	Leloir.	W	pier-
wszym	 etapie	 tego	 szlaku	 β	 –	 D-galaktoza	
ulega	 epimeryzacjido α-D-galaktozy	 pod	
wpływem	 mutarotazy	 galaktozy	 (GALM).	
Następnie,	w	wyniku	działania	galaktokinazy	
(GalK),	 monosacharyd	 ulega	 fosforylacji	 do	
α-galaktozo-1-fosforanu.	W	kolejnym	etapie	
tego	szklaku	urydylotransferaza	1-P-galakto-
zy	(GalT)	katalizuje	przemianę	α-galaktozo-
1-fosforanu	do	UDP-galaktozy,	która	ostatec-
znie	 przez	 działanie	 4-epimerazy	 UDP-Gal	
(galE),	 zostaje	 przekształcona	 do	 UDP-glu-
kozy	(HOLDEN	I	IN.,	2003).
	 Nukleotydy	 cukrów	 są	 wykorzysty-
wane	 do	 budowy	 podjednostek	 polisachary-
dów	i	nie	są	swoiste	podczas	biosyntezy	EPS.	
W	syntezie	większości	 struktur	EPS	u	Lac-
tococcus	 lactis	 uczestniczy	 UDP-galaktoza,	
UDP-glukoza	 oraz	 dTDP-ramnoza,	 które	
są	 dawcami	 monomerów	 dla	 sacharydowej	
jednostki	 prekursorowej	 (BOELS,	 RAMOS	
I	 IN.,	 2001).	 	 Enzymem	 uczestniczącymw	
syntezie	nukleotydów	jest	GalU	–	pirofosfor-
ylaza	UDP	glukozy.	UDP-Gal	jest	tworzony	
z	UDP-Glc,	w	wyniku	działania	GalE,	który	
katalizuje	wewnętrzną	przemianę	tych	dwóch	
UDP-cukrów.	 Natomiast	 enzymy	 RfbA,	
RfbB,	RfbC,	RfbD	katalizują	przekształcenie	
α-glukozo-1-fosforanu	 w	 dTDP-	 glukozę,	
następnie	 zamianę	 dTDP-glukozy	 do	 4–
keto-6-deoksymannozy,	będącej	prekursorem	
dTDP-ramnozy	(BOELS	I	IN.,	2001).
	 Z	powstałych	nukleotydów,	na	nośniku	
lipidowym,	 znajdującym	 się	 po	 wewnętrznej	
stronie	błony	lipidowej,	produkowane	są	pod-
jednostki	 oligosacharydowe.	 Tam	 następuje	
również	ich	polimeryzacja	(VAN	KRENEN-
BURG	I	IN.,	1997).
	 Ostatnim	etapem	biosyntezy	HePS	jest	
polimeryzacja	 jednostek	 cukrowych	 oraz	 ich	
transport	do	 środowiska	zewnętrznego.	Pro-
ces	ten,	na	chwilę	obecną,	jest	słabo	poznany.

34 Nr 1(19)/2018 Nauki PrzyrodNicze

Patrycja OgOrzałek, kinga Ożga Str. 29 - 40

 

 

EI

EII



W
W

W
.N

A
U

K
O

W
C

Y.
O

R
G

.P
L

	
1	

(1
9)

/2
01

8	
W

W
W

.N
A

U
K

O
W

C
Y.

O
R

G
.P

L
	

1	
(1

9)
/2

01
8	

W
W

W
.N

A
U

K
O

W
C

Y.
O

R
G

.P
L

	
1	

(1
9)

/2
01

8	
	

Cząsteczka egzopolisacharydu powstaje 
w wyniku polimeryzacji od kilkuset do kilku 
tysięcy podjednostek oligosacharydowych. Po-
szczególne pochodne są kolejno włączane do 
syntetyzowanego łańcucha polisacharydowego 
(MADHURI I PRABHAKAR, 2014). Pier-
wsza reszta cukrowa, przyłączana jest piro-
fosforanowym wiązaniem β-glikozydowym 
z fosforylowanym lipidem, czyli fosforanem 
undekaprenylu nośnika C55-P. Nośnik za-
kotwiczony jest po wewnętrznej stronie błony 
komórkowej. Obecnie, przypuszcza się, iż pod-
jednostki związane z nośnikiem C55, podlegają 
przejściu przez błonę typu flip (HARU-
TOSHI, 2013).  Po zewnętrznej stronie błony 
następuje ich polimeryzacja, katalizowana 
przez swoiste enzymy i ostateczne odcięcie od 
nośnika. Powstały HePS może być wydzielany 
do środowiska zewnętrznego, może również 
pozostać związany z zewnętrzną warstwą 
ściany komórkowej w postaci otoczki (VAN 
KRENENBURG I IN., 1997).
 Każdy z poszczególnych etapów bio-
syntezy HePS jest procesem wymagającym 
nakładów energii. Ze względu na mikroareo-
filny, charakter bakterii Lactococcus lactis oraz 
fakt, iż nośnik lipidowy zaangażowany jest 
w syntezę innych składników ściany 
komórkowej, takich jak: lipopolisacharydy, 
kwas tejchojowy i peptydoglikany, ilość produ-
kowanych EPS jest znacznie ograniczona 
(POOLMAN, 1993).

Egzopolisacharydy 
w przemyśle

 EPS  wytwarzane przez Lactococcus lac-
tis posiadają unikalne właściwości reologiczne, 
biodegradowalne oraz odznaczają się łatwością 
izolowania i aktywnością przeciwutleniającą, 
dzięki temu znajdują coraz szersze zastosowanie 
w przemyśle jako substancje zagęszczające, 
żelujące, utwardzając. Obecnie egzopolisacha-

powłoki produktów spożywczych i farmaceu-
tycznych (NOWODO I IN., 2012). Ponadto 
ostatnio podjęto próby wykorzystania ich jako 
środki przeciwnowotworowe, przeciwwr-
zodowe, obniżające poziom cholesterolu i im-
munomodulatory (SAMASZKO-FIERTEK 
I IN., 2016).
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Zastosowanie 
egzopolisacharydów 

w przemyśle mleczarskim 
 W ostatnich latach wzrosło zain-
teresowanie zdrowym stylem życia, a co 
z tym idzie, zdrową naturalną żywnością. 
Ludzie coraz częściej szukają produk-
tów dostarczających jak najwięcej wartości 
odżywczych, ekologicznych oraz mających pro-
zdrowotne działanie (SZYMAŃSKA, 2011).  
Jednakże to głównie tłuszcze odpowiadają za 
odpowiedni smak, aromat oraz strukturę dane-
go produktu. Usunięcie go z produktów spow-
oduje obniżenie wartości reologicznych (GU-
VEN, 2005). Doskonałym rozwiązaniem tego 
problemu są egzopolisacharydy. Wielocukry te, 
poprzez swoją zdolność do wiązania wody oraz 
interakcji z białkami, powodują zwiększenie 
lepkości mlecznych produktów. Właściwości 
zagęszczające EPS zapewniają stabilizację 
struktury skrzepu mlecznych produktów fer-
mentowanych, a tym samym utrwalenie jakości 
i wydłużenie okresu przydatności do spożycia 
produktu finalnego. Dodatkowo, egzopolisa-
charydy dzięki pozytywnemu wpływowi na 
poprawę tekstury i właściwości sensorycznych, 
powodują ograniczenie stosowania sztucznych 
stabilizatorów i emulgatorów. Egzopolisacha-
rydy wpływają pozytywnie na właściwości reo-
logiczne oraz organoleptyczne wielu produktów 
spożywczych. (PATEL I PRAJAPATI, 2013).
 Egzopolisacharydy, wytwarzane przez 
szczepy bakterii Lactococcus lactis, mają sz-
erokie zastosowanie w przemyśle mleczars-
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kim. Węglowodany wpływają pozytywnie na 
właściwości mlecznych produktów fermentow-
anych. Podczas procesu fermentacji mleka, lak-
tokokki uwalniają EPS, poprawiające stabilność, 
reologię oraz teksturę gotowego produktu. 
Ponadto egzopolisacharydy wpływają po-
zytywnie na konsystencje wyrobu, ograniczają 
także ilość wydzielanej serwatki ze skrzepu 
mleka. Obecność EPS w mlecznych produk-
tach fermentowanych, o obniżonej zawartości 
cukru i tłuszczu, polepsza ich akceptowalność 
wśród konsumentów, ponieważ zapobiegają 
niekorzystnej zmienianie tekstury oraz utra-
cie pożądanego aromatu. Egzopolisacharydy, 
syntetyzowane przez laktokoki, ze względu na 
właściwości, mają duże znaczenie w produkcji 
dahi. Dahi to popularny w Indiach fermentow-
any produkt mleczny, zawierający od 3,5 do 8% 
tłuszczu. Wykorzystanie kultur Lactococcus 
lactis subsp. lactis PM 23 i Lactococcus lac-
tis NCDC 191 do produkcji dahi pozwala na 
obniżenie zawartości tłuszczu, w tym produk-
cie bez utraty walorów smakowych i jednocz-
esnym zachowaniu odpowiedniej konsystencji 
(BEHARE I IN.,2009).
 Egzopolisacharydy wykorzystywane są 
również podczas produkcji serów. Sery wzboga-
cone w tego rodzaju węglowodany odznaczają 
się bardziej aksamitną i gładszą konsystencją, 
nie wysychają tak szybko i są mniej twarde niż 
sery niezawierające EPS. Sery cheddar produ-
kowane z wykorzystaniem Lactococcus lac-
tis subsp. cremoris odznaczają się obniżoną 
zawartością tłuszczu, zachowując odpowiednią 
strukturę i aromat (DABOUR I IN., 2005).   
 Ponadto ostatnie badania przeprowad-
zone na serach kozich, w których były obecne 
egzopolisacharydy wykazały, iż zwiększona
ilość tych węglowodanowych związków 
powoduję, że ser może dłużej być przechow-
ywany bez utraty pożądanej plastyczności, kon-
systencji i lepkości (ROBTAILE I IN., 2009).
 Obecność egzopolisacharydów poprawia 
cechy kefirów. Dodanie tzw. ziaren kefirowych 

odpowiada za ich gładką i jednorodną konsys-
tencje (DE VUYST I IN., 2001).
 Dodanie egzopolisacharydów do 
mlecznych deserów, a zwłaszcza lodów, po-
woduje znaczne ograniczenie formowania 
się kryształków lodu i pozwala na zachow-
anie gładkiej konsystencji produktu.  Ponadto 
zatrzymują odpowiednią wilgotność produktu 
i zapobiegają krystalizacji cukru. Poprawiają 
znacząco strukturę deserów mających postać 
puddingu (WHISTLER I DANIEL, 1990).
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Wykorzystanie 
w medycynie 

 Zaletą egzopolisacharydów wyt-
warzanych przez Lactococcus lactis jest ich 
naturalne pochodzenie od mikroorganizmów 
uznanych za bezpieczne dla ludzi i zwierząt, co 
potwierdza przyznanie tym bakteriom statusu 
GRAS (ang. Generalny Regarded As Safe).  
EPS mogą wywoływać wiele korzystnych 
efektów po spożyciu. Pozytywnie wpływają na 
perystaltykę jelit oraz utrzymanie równowagi 
mikrobiologicznej dolnych odcinków układu 
pokarmowego. EPS zaliczane są do prebio-
tyków, gdyż stymulują rozwój korzystnej mi-
kroflory oraz wspomagają adhezje dobroc-
zynnych mikroorganizmów do nabłonka jelit 
(KORAKLI I IN., 2002). Ponadto regularne 
spożywanie mlecznych produktów fermen-
towanych o wysokiej zawartości egzopolisa-
charydów wpływa na obniżenie frakcji HDL 
cholesterolu. Wyniki badań NAKAJIAMA 
wykazują, że mleko fermentowane otrzymane 
przy udziale szczepu Lactoccocus.lactis ssp. 
cremoris SBT0495 wytwarzającego EPS wyka-
zuje zdolność obniżania cholesterolu we krwi 
(NAKAJIAMA I IN., 1992).
 Badania na zwierzętach wykazały 
obniżenie ciśnienia krwi w wyniku po-
dawania ziaren kefiranu, a także gojenie wr-
zodów żołądka w wyniku doustnego po-
dawania tych węglowodanów. EPS wykazują 
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zuje zdolność obniżania cholesterolu we krwi 
(NAKAJIAMA I IN., 1992).
 Badania na zwierzętach wykazały 
obniżenie ciśnienia krwi w wyniku po-
dawania ziaren kefiranu, a także gojenie wr-
zodów żołądka w wyniku doustnego po-
dawania tych węglowodanów. EPS wykazują 
również aktywność antywirusową i zdolność 
immunomodulacyjną (MAEDA, 2004). 
FORSEN I IN. udowodnili, że egzopolisacha-
rydy obecne na powierzchni komórek Lacto-
coccus lactis ssp. cremoris odpowiadają za in-
dukcje aktywności limfocytów T (FORSEN, 
1987). Natomiast KITAZAWA I IN. wyka-
zali, że Lactococcus lactis ssp. cremoris KVS20 
wykazuje aktywność przeciwnowotworową, 
zaś ich zewnętrzna otoczka zawiera silne sub-
stancje mitogenne, indukujące mitozę limfo-
cytów B (KITAZAWA I IN., 1992). Związki 
te mogą pełnić również funkcje neutralizatorów 
wolnych rodników, gdyż posiadają wysoki 
potencjał oksydoredukcyjny (PATEL I PRA-
JAPATI, 2013).

Biologiczne właściwości 
egzopolisacharydów

 Egzopolisacharydy, wytwarzane 
przez Lactococcus lactis, należą do metabolitów 
wtórnych syntetyzowanych w odpowiedzi na 
bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego. 
Zatem,  produkcja EPS umożliwia mikro-
organizmom szybką adaptację do warunków 
panujących w środowisku (D’HAEZE, 2004). 
Ponadto, związki te, zapewniają bakteriom 
ochronę przed wpływem czynników stresogen-
nych (promieniowanie, pH, ciśnienie, tem-
peratura, zasolenie, metale ciężkie), biologic-
znych (antybiotyki, bakteriofagi, fagocytarna i 
wydzielnicza aktywność układu immunologic-
znego), dehydratacją oraz uszkodzeniami me-
chanicznymi (LOOIJESTEIJN, 2001). 
 Egzopolisacharydy wpływają korzyst-

nie na właściwości adhezyjne drobnoustrojów, 
przyczyniając się do tworzenia trójwymiarowej 
macierzy, zwanej biofilmem. Zdolność laktok-
koków do wzrostu w postaci biofilmu niesie za 
sobą wiele wymiernych korzyści  (SAMASZ-
KO–FIERTEK I IN., 2016). Komórki bakte-
rii, otoczone warstwą zewnątrz komórkowych 
wielocukrów, bez przeszkód mogą się intensy-
wnie namnażać, gdyż znajdują się w środowisku 
bogatym w źródła energii i węgla. Egzopoli-
sacharydowa zapora efektywnie izoluje bak-
teryjne komórki od środowiska zewnętrznego, 
eliminując tym samym większość potencjal-
nych zagrożeń. Biofilm ułatwia mikroorganiz-
mom kolonizacje zajmowanej przez nie niszy 
ekologicznej (DONLAN, 2002).
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Podsumowanie
 Egzopolisacharydy odgrywają 
coraz większą rolę w przemyśle spożywczym. 
W wyraźny sposób wpływają na poprawę 
cech sensorycznych i stabilność konsystencji 
wielu mlecznych produktów fermentowanych. 
EPS to czynniki teksturotwórcze. Dodanie 
ich do produktów spożywczych powoduje 
zwiększenie lepkości oraz zmniejszenie strat 
wody podczas ich obróbki oraz przechow-
ywania. Także produkcja nowych rodzajów 
żywności o obniżonej zawartości tłuszczu nie 
byłaby możliwa bez ich zastosowania. Eg-
zopolisacharydy są związkami naturalnie syn-
tetyzowanymi przez mikroorganizmy objęte 
statusem GRAS, dostarczane do organizmu 
wraz z produktami spożywczymi. Zaobser-
wowano również, iż wywołują korzystny wpływ 
na zdrowie człowieka. Ze względu na wyżej 
wymienione właściwości tych węglowodanów, 
wysokie koszty ich uzyskiwania z masy roślinnej 
oraz przetwarzania do formy użytecznej, na 
szczególną uwagę zasługuje otrzymywanie eg-
zopolisacharydów na drodze mikrobiologic-
znej. 
 Uzasadnione są więc działania mające 
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na celu poznawanie struktury, mechanizmów 
biosyntezy oraz właściwości bakteryjnych poli-
sacharydów zewnątrzkomórkowych, w tym eg-
zopolisacharydów syntetyzowanych przez bak-
terie mlekowe z rodzaju Lactococcus.
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