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Biosynthesis of laccase from Cerrena unicolor: kinetic aspects of
fungal growth and enzyme production
Summary
In spite of various possible industrial applications of laccase produced by
wood-rotting basidiomycetes, the investigations concerning kinetics of the fungal growth are still limited. Thus, the aim of this paper was to describe the
growth kinetics of white-rot fungus Cerrena unicolor and the synthesis of its secondary metabolite, laccase. Glucose was used as a carbon source in the cultivation and L-asparagine as a nitrogen source. The production of the enzyme appeared to be non-growth associated since it is secreted concomitantly to biomass decay. The formation of laccase occurred to be repressed by glucose, but
there was no such strong impact of organic nitrogen content. However, the
amount of biomass in the system was influenced by both asparagine and glucose concentration in the medium.
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1. Wstêp
Grzyby rozk³adaj¹ce drewno s¹ jedn¹ z wa¿nych grup organizmów wytwarzaj¹cych enzymy ligninolityczne (lakazy, peroksydazy), które w warunkach naturalnych uczestnicz¹ w rozk³adzie
ligninocelulozy bêd¹cej trudno biodegradowalnym zwi¹zkiem
chemicznym [1]. Enzymy te charakteryzuj¹ siê nisk¹ specyficznoœci¹ dzia³ania, dziêki czemu mog¹ byæ stosowane do rozk³adu
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szerokiej gamy zanieczyszczeñ w tym wielu zwi¹zków o charakterze ksenobiotyków [2]. W wielu oœrodkach na œwiecie prowadzone s¹ badania nad zastosowaniem
enzymu w ró¿nych procesach przemys³owych. Jednym z nich jest oczyszczanie œcieków przemys³owych [3,4], zawieraj¹cych zwi¹zki fenolowe i ich pochodne, jak ligniny, barwniki [5] czy niektóre herbicydy. Innym przyk³adem wykorzystania lakazy s¹
procesy bielenia masy celulozowej [6], modyfikacji w³ókien lnianych [7] b¹dŸ zastosowanie enzymu jako sensora w przemys³ach spo¿ywczym i farmaceutycznym [8].
Cerrena unicolor nale¿y do klasy Basidiomycetes i jest gatunkiem wywo³uj¹cym
bia³¹ zgniliznê drewna [9]. Wystêpuje g³ównie na drzewach liœciastych, takich jak
buk, kasztan, czy klon. W warunkach naturalnych powierzchnia grzyba jest czêsto
pokryta algami, co nadaje mu charakterystyczny zielonkawy wygl¹d [10]. C. unicolor
syntetyzuje w warunkach nieindukuj¹cych du¿e iloœci zewn¹trzkomórkowej lakazy
(EC 1.10.3.2) utleniaj¹cej zwi¹zki fenolowe i aminy aromatyczne [11,12]. Lakaza ta
w formie unieruchomionej zachowuje wysok¹ aktywnoœæ w czasie przechowywania
w formie zamro¿onej [13,14]. Efektywnoœæ syntezy lakazy okreœlano poprzez optymalizacjê sk³adu pod³o¿a hodowlanego [15], jak równie¿ opisano procedurê oczyszczania tego enzymu technikami chromatograficznymi i wyznaczono jego fizykochemiczn¹ charakterystykê [16,17].
Niska wydajnoœæ biosyntezy enzymów w warunkach naturalnych uniemo¿liwia
ich praktyczne zastosowanie w skali przemys³owej. Do badañ nad zastosowaniem
enzymów we wspomnianych procesach przemys³owych niezbêdne jest uzyskanie
wysoce aktywnych preparatów zapewniaj¹cych otrzymanie powtarzalnych wyników.
Dobór odpowiednich warunków hodowli jest tu szczególnie istotny, gdy¿ od niego
zale¿y wzrost biomasy i aktywnoœæ metabolitów. Procesy biosyntezy z udzia³em
grzybów stanowi¹ zespó³ z³o¿onych reakcji biochemicznych, zwi¹zanych ze zu¿ywaniem substratów z pod³o¿a, wzrostem biomasy i produkcj¹ enzymu. Matematyczny opis zachodz¹cych zjawisk s³u¿y przewidywaniu wydajnoœci bioprocesu i pozwala na optymalizacjê warunków produkcji enzymu.
Bior¹c pod uwagê zakres mo¿liwych zastosowañ enzymu wiedza dotycz¹ca kinetyki wzrostu grzybów rozk³adaj¹cych drewno jest nadal niewystarczaj¹ca. Proponowany przez Tavaresa [18] kinetyczny model produkcji lakazy przez Trametes versicolor
opiera siê na obserwacji zmian tylko jednego substratu w pod³o¿u co z regu³y nie
jest wystarczaj¹ce, gdy¿ do wzrostu ka¿dego organizmu niezbêdna jest obecnoœæ
przynajmniej Ÿród³a wêgla i azotu. Dlatego przedmiotem pracy by³o szczegó³owe
okreœlenie kinetyki wzrostu grzybni i akumulacji lakazy przez Cerrena unicolor
z uwzglêdnieniem przemian Ÿród³a wêgla i azotu.
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2. Materia³y i metody
2.1. Mikroorganizm i warunki hodowli
Szczep Cerrena unicolor pochodzi³ z kolekcji Zak³adu Biochemii UMCS w Lublinie
i by³ przechowywany na p³ytkach Petriego zawieraj¹cych pod³o¿e Lindeberga i Holm
zestalone 2% agarem. Do hodowli p³ynnej zastosowano pod³o¿e Lindeberga i Holm
[19] o nastêpuj¹cym sk³adzie (w przeliczeniu na 1 l pod³o¿a): glukoza 10 g, L-asparagina 1,5 g, MgSO4·7H2O 0,5 g, KH2PO4 0,47 g, Na2HPO4·12H2O 0,48 g, ekstrakt
dro¿d¿owy 0,1 g oraz mikroelementy: CuSO4·5H2O 2,5 mg, FeCl3·6H2O 3,2 mg,
Mn(CH3COO)2·4H2O 12 mg, Ca(NO3)2·4H2O 50 mg, Zn(NO3)2·6H2O 3,14 mg, tiamina
0,05 mg. Wszystkie te sk³adniki rozpuszczono w wodzie destylowanej, pH doprowadzono do wartoœci 5,5 za pomoc¹ 5 N HCl i sterylizowano termicznie w autoklawie w temperaturze 121°C i nadciœnieniu 0,1 MPa przez 15 minut.
Kolby okr¹g³odenne (500 ml) zawieraj¹ce 100 ml wysterylizowanego pod³o¿a zaszczepiano 2,5 ml wstêpnie rozdrobnionej grzybni w homogenizatorze T25 basic
(8000 obr/min). Kolby by³y nastêpnie wytrz¹sane w szafie termostatuj¹cej do hodowli wstrz¹sanej Certomat BS-1 firmy B-Braun w temperaturze 28°C przy 110
obr/min. Hodowlê prowadzono przez 14 dni. W celu wyznaczenia kinetyki pobierano kolejne próby (w nastêpuj¹cych godzinach trwania procesu: 24, 40, 48, 56, 64,
72, 80, 89, 98, 116, 144, 192, 240, 312 godz.) pocz¹tkowo co 8 godzin, a nastêpnie
wraz ze zmniejszeniem dynamiki procesu co 1-2 dni w dwóch powtórzeniach.
W próbach oznaczano stê¿enie glukozy, stê¿enie azotu i asparaginy, aktywnoœæ lakazy i proteaz, such¹ masê oraz pH po wczeœniejszym oddzieleniu grzybni metod¹
filtracji na filtrach bibu³owych 389 firmy Filtrak.

2.2. Metody analityczne
Zawartoœæ glukozy w pod³o¿u oznaczano za pomoc¹ wysoko sprawnej chromatografii cieczowej HPLC (Waters 600, USA) w warunkach izokratycznych. Analizê
prowadzono na kolumnie SugarPak I o wymiarach 300 mm na 6,5 mm. Jako fazê ruchom¹ stosowano wodê dejonizowan¹ MilliQ, która przep³ywa³a przez kolumnê
z szybkoœci¹ 1 ml/min. Objêtoœæ nastrzyku próby wynosi³a 10 ml. Jako detektor zastosowano detektor refraktometryczny RI (Waters 410, USA). Analiza by³a sterowana komputerowo przy u¿yciu programu Millenium 2.15. B³¹d oznaczenia pojedynczej próby w trzech powtórzeniach by³ nie wiêkszy ni¿ 3%.
Stê¿enie azotu w pod³o¿u zosta³o oznaczone alkacymetrycznie po uprzedniej
mineralizacji i oddestylowaniu próby z par¹ wodn¹. U¿yto aparatu do destylacji
B 324 firmy Büchi (Szwajcaria) zgodnie z metod¹ podawan¹ przez firmê (Büchi,
2000). Mineralizacjê prowadzono w obecnoœci stê¿onego kwasu siarkowego i nad92
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tlenku wodoru jako katalizatora. Po ostygniêciu ka¿da próba by³a alkalizowana za
pomoc¹ 30% NaOH, a uwalniany podczas destylacji amoniak by³ adsorbowany za pomoc¹ 2% roztworu kwasu borowego H3BO3. Miareczkowanie przeprowadzono przy
u¿yciu 0,1 N kwasu siarkowego wobec wskaŸnika Kalthoffa. B³¹d oznaczenia pojedynczej próby w trzech powtórzeniach by³ nie wiêkszy ni¿ 5%.
Biomasê oznaczano metod¹ grawimetryczn¹ jako such¹ masê i wyra¿ano w g/l.
B³¹d oznaczenia pojedynczej próby w trzech powtórzeniach by³ nie wiêkszy ni¿ 8%.
Aktywnoœæ lakazy oznaczano metod¹ spektrofotometryczn¹ z 0,5 mM syryngaldazyn¹ [20] w buforze McIlvaine’a pH 5,6 przy d³ugoœci fali 525 nm w temperaturze
25°C u¿ywaj¹c spektrofotometru firmy UNICAM. Czas reakcji wynosi³ 60 sekund.
Tak wyznaczon¹ aktywnoœæ lakazy wyra¿ano w nkat/l. B³¹d oznaczenia pojedynczej
próby w trzech powtórzeniach by³ nie wiêkszy ni¿ 10%.
Aktywnoœæ proteaz oznaczano testem Kunitza. Próby zawieraj¹ce 1 ml p³ynu pohodowlanego preinkubowano przez 5 min w 37°C, po czym dodawano 1 ml kazeiny
rozpuszczonej w buforze tris-HCl o pH 8,15. Po 10 min inkubacji w 37°C dodawano
3 ml odczynnika odbia³czaj¹cego i ca³oœæ dok³adnie mieszano. W próbie kontrolnej
substrat dodawano po odczynniku odbia³czaj¹cym. Po ostudzeniu i odwirowaniu,
oznaczano supernatant przy d³ugoœci fali 280 nm. Tak wyznaczon¹ aktywnoœæ proteaz wyra¿ano w U, gdzie 1U oznacza zmianê absorbancji w ci¹gu minuty. B³¹d
oznaczenia pojedynczej próby w trzech powtórzeniach by³ nie wiêkszy ni¿ 10%.
Zawartoœæ asparaginy oznaczano przy u¿yciu analizatora aminokwasów AAA 400
firmy INGOS (Czechy) przy u¿yciu programu CHROMULAN 0,72 firmy PIKRON (Czechy). B³¹d oznaczenia pojedynczej próby w trzech powtórzeniach by³ nie wiêkszy
ni¿ 5%.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Charakterystyka przebiegu procesu biosyntezy Cerrena unicolor
W celu okreœlenia kinetyki wzrostu grzybni Cerrena unicolor i produkcji lakazy zosta³ przeprowadzony proces jej biosyntezy w warunkach optymalnych dla badanego
uk³adu [21]. Na rysunku 1 przedstawiono przebieg zmian badanych parametrów: aktywnoœci lakazy, wzrostu biomasy oraz zu¿ywania substratów wêgla i azotu w czasie.
Na pocz¹tku procesu pojawia siê wyraŸna faza adaptacji (lag-faza) trwaj¹ca
oko³o 24 godziny, podczas której nie obserwujemy ani wzrostu grzybni ani asymilacji substratów. Po tym okresie rozpoczyna siê szybkie zu¿ycie glukozy – Ÿród³a
wêgla i asparaginy – Ÿród³a azotu, towarzyszy temu wyk³adniczy wzrost biomasy.
Wraz z wyczerpywaniem siê substratów wyk³adniczy wzrost biomasy przechodzi
w fazê limitowanego wzrostu. Momentowi ca³kowitego zu¿ycia glukozy odpowiada
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Rys. 1. Zmiany stê¿enia glukozy, azotu, biomasy i aktywnoœci lakazy w czasie hodowli Cerrena unicolor.

maksimum stê¿enia biomasy w uk³adzie. W przypadku asparaginy sytuacja wygl¹da
nieco inaczej. Oko³o 60. godziny hodowli krzywa obrazuj¹ca stê¿enie azotu, odzwierciedlaj¹ca zmiany stê¿enia asparaginy, osi¹ga wyraŸne minimum, po czym stê¿enie azotu w uk³adzie wzrasta. Ten nietypowy przebieg krzywej azotu mo¿e t³umaczyæ fakt, ¿e momentowi ponownego wzrostu stê¿enia azotu odpowiada rozpoczêcie wydzielania siê bia³ek, w tym g³ównie lakazy, do pod³o¿a hodowlanego, co
potwierdzaj¹ obserwacje poziomu aktywnoœci enzymu w pod³o¿u. W analizie elektroforezy SDS-PAGE [17] wykazano, ¿e lakaza jest podstawowym (jedynym) metabolitem wydzielanym zewn¹trzkomórkowo przez C. unicolor. Stê¿enie azotu od momentu osi¹gniêcia minimum, jak siê wydaje, jest zatem œciœle skorelowane z wydzielaniem zewn¹trzkomórkowej lakazy i obrazuje produkcjê enzymu. Zale¿noœæ tê
przedstawiono na rysunku 2.
Krzywa wzrostu biomasy (rys. 1) po zakoñczeniu fazy wyk³adniczego wzrostu
(oko³o 60 godz.) charakteryzuje siê równie¿ nietypowym przebiegiem. W momencie
ca³kowitego wyczerpania Ÿród³a wêgla i minimalnego, choæ zawsze wy¿szego od
zera, stê¿enia Ÿród³a azotu pochodz¹cego od asparaginy wzrost biomasy stabilizuje
siê. Stê¿enie biomasy osi¹ga wyraŸne maksimum po czym zaczyna spadaæ. W zwi¹zku z tym w dalszej czêœci przebiegu krzywej wzrostu biomasy nie obserwujemy cha94
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Rys. 2. Zmiany stê¿enia azotu (s–s) i aktywnoœci lakazy (r–r) w czasie hodowli Cerrena unicolor.

rakterystycznej dla wiêkszoœci mikroorganizmów fazy stacjonarnej, pojawiaj¹cej siê
po wyczerpaniu substratu limituj¹cego [22,23]. Takie obni¿enie poziomu biomasy
obserwowano wczeœniej u grzybów bia³ej zgnilizny drewna [18,24], jednak fakt ten
nie by³ wyt³umaczony przez autorów. Zjawisko to, jak siê wydaje, jest bezpoœrednio
zwi¹zane z przyrostem poziomu aktywnoœci lakazy, czyli produkcj¹ enzymów zewn¹trzkomórkowych, które grzyb wydziela w momencie wyczerpania Ÿród³a wêgla
– glukozy. Powodem wydzielania lakazy jest bowiem potrzeba znalezienia nowego
substratu stanowi¹cego Ÿród³o ³atwo przyswajalnego wêgla. W tym samym czasie
(ok. 60 godz.) nastêpuje tak¿e wzrost stê¿enia azotu w pod³o¿u, który w tej fazie
hodowli mo¿e wy³¹cznie pochodziæ od wydzielanego na zewn¹trz komórek enzymu. Na podstawie analizy zawartoœci asparaginy w pod³o¿u wykazano, ¿e po zaprzestaniu jej przyswajania przez C. unicolor stê¿enie asparaginy utrzymuje siê na
koñcowej, sta³ej wartoœci do koñca trwania hodowli.
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lizie zawartoœci asparaginy w pod³o¿u. Ponadto od tego momentu nie obserwujemy
ju¿ wzrostu biomasy, a stê¿enie glukozy jest równe zeru. Wspomniano, ¿e podczas
analizy elektroforetycznej SDS-PAGE nie stwierdzono innych poza lakaz¹ metabolitów wtórnych. Lakaza jest, jak siê wydaje, jedynym bia³kowym metabolitem wtórnym wydzielanym do pod³o¿a w czasie hodowli. Na podstawie analizy enzymów
proteolitycznych wykazano jedynie ich znikom¹ obecnoœæ w pod³o¿u (mniejsz¹ ni¿
0,005 U) i to g³ównie w koñcowej fazie hodowli. Aktywnoœæ enzymów proteolitycznych pojawia siê na ogó³ z pewnym opóŸnieniem w stosunku do czasu osi¹gniêcia
maksymalnej aktywnoœci lakazy. Mo¿e byæ zatem przyczyn¹ spadku aktywnoœci enzymów ligninolitycznych w koñcowej fazie hodowli. Faza ta nie jest rozwa¿ana
w przedstawionych zale¿noœciach kinetycznych i jest jednoczeœnie nieistotna z punktu widzenia praktycznego zastosowania badanego procesu.
Na rysunku 3a przedstawiono zachodz¹ce w czasie hodowli zmiany objêtoœciowych szybkoœci zu¿ycia substratów, wzrostu biomasy i biosyntezy produktów. W fazie adaptacji wszystkie szybkoœci maj¹ wartoœci zerowe. Dalej nastêpuje wzrost objêtoœciowej szybkoœci wzrostu biomasy a¿ do osi¹gniêcia wyraŸnej wartoœci maksymalnej w 60. godzinie hodowli, nastêpnie obserwujemy gwa³towny spadek szybkoœci a¿ do osi¹gniêcia wartoœci ujemnych (stê¿enie biomasy spada), po czym szybkoœæ ta stabilizuje siê na poziomie niskiej wartoœci ujemnej, bliskiej 0,01 g l-1h-1.
Objêtoœciowa szybkoœæ biosyntezy lakazy zaczyna rosn¹æ dopiero oko³o 60. godziny
od pocz¹tku hodowli, nastêpnie osi¹ga wartoœæ maksymaln¹, utrzymuj¹c¹ siê do
oko³o 130. godziny, po czym spada, aby ponownie ustabilizowaæ siê na ni¿szym poziomie. Objêtoœciowe szybkoœci zu¿ycia substratów zosta³y przedstawione jako wartoœci bezwzglêdne (stê¿enia substratów zawsze malej¹) w celu lepszej obserwacji
zale¿noœci miêdzy szybkoœciami i lepszego uwidocznienia ujemnej wartoœci szybkoœci
wzrostu biomasy. Obie krzywe szybkoœci zu¿ycia substratów charakteryzuje maksimum (oko³o 45. godziny dla asparaginy i 60. godziny dla glukozy), po czym wartoœci
tych szybkoœci spadaj¹ do zera.
Na rysunku 3b przedstawione s¹ zmiany w³aœciwych szybkoœci (odniesionych do
stê¿enia biomasy) przemian substratów s, produktu p i biomasy m w czasie. Po fazie
adaptacji w³aœciwa szybkoœæ wzrostu biomasy roœnie gwa³townie by osi¹gn¹æ sta³¹
maksymaln¹ wartoœæ mmax, równ¹ oko³o 0,076 h-1 w okresie wzrostu wyk³adniczego.
Nastêpnie oko³o 60. godziny spada a¿ do osi¹gniêcia wartoœci ujemnych i minimum
w 90. godzinie. Potem jej wartoœæ wzrasta i stabilizuje siê na niskim, ale ujemnym
poziomie.
Z porównania rozk³adu objêtoœciowych szybkoœci w czasie (rys. 3a) ³atwo mo¿na zauwa¿yæ, ¿e maksymalna wartoœæ szybkoœci wzrostu biomasy (oko³o 60. godziny) nie pokrywa siê z maksymaln¹ szybkoœci¹ biosyntezy lakazy (od 75. do 130.
godziny), co œwiadczy o braku prostej zale¿noœci pomiêdzy wzrostem biomasy
a produkcj¹ enzymu. Obrazuj¹ to tak¿e zmiany w³aœciwych szybkoœci w czasie
(rys. 3b), gdzie w fazie wzrostu wyk³adniczego biomasy (mmax) nie obserwuje siê
produkcji enzymu.
BIOTECHNOLOGIA 2 (81) 90-101 2008

97

Anna Antecka, Marcin Bizukojæ, Stanis³aw Ledakowicz

Rys. 3. Zmiany (a) – objêtoœciowych (b) – w³aœciwych szybkoœci wzrostu biomasy, biosyntezy lakazy, zu¿ywania glukozy i asparaginy w czasie wzrostu Cerrena unicolor.
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Rys. 4. Zale¿noœæ w³aœciwej szybkoœci biosyntezy lakazy od w³aœciwej szybkoœci wzrostu biomasy.

Maksymalne wartoœci szybkoœci wzrostu biomasy pokrywaj¹ siê natomiast z maksimami szybkoœci zu¿ycia substratów. Œwiadczy to o zale¿noœci wzrostu biomasy
zarówno od Ÿród³a wêgla jak i azotu, co by³o opisywane wielokrotnie w literaturze
[25].
Produkcja lakazy, wtórnego metabolitu, rozpoczyna siê dopiero w momencie
ca³kowitego wyczerpania substratów. Potwierdzono to tak¿e we wczeœniejszych
doniesieniach [25,26], w których stwierdza siê, ¿e niedobór Ÿród³a wêgla lub azotu
w pod³o¿u hodowlanym inicjuje u grzybów przemiany metabolizmu wtórnego.
Z wykresu zale¿noœci w³aœciwej szybkoœci biosyntezy lakazy od w³aœciwej szybkoœci wzrostu biomasy (rys. 4) wynika, ¿e w fazach adaptacji i wyk³adniczego wzrostu biomasy nie ma zwi¹zku pomiêdzy opisywanymi wielkoœciami. W czasie wzrostu
biomasy szybkoœæ biosyntezy lakazy pozostaje zerowa, nie obserwujemy wydzielania enzymu. Nastêpnie w momencie wzrostu w³aœciwej szybkoœci biosyntezy lakazy
wartoœæ w³aœciwej szybkoœci wzrostu biomasy przyjmuje wartoœci ujemne i nadal
nie pozostaje sta³a tylko maleje. Na podstawie tej szybkoœci ubytku biomasy mo¿na
stwierdziæ negatywny zwi¹zek miêdzy wzrostem biomasy i biosyntez¹ lakazy objawiaj¹cy siê zu¿ywaniem biomasy jako substratu.
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4. Podsumowanie
Produkcja lakazy przez Cerrena unicolor jest przede wszystkim zwi¹zana z iloœci¹
wytworzonej w uk³adzie biomasy. Wzrost biomasy jest zale¿ny zarówno od stê¿enia glukozy, jak i azotu w pod³o¿u hodowlanym. Stwierdzono negatywny zwi¹zek
pomiêdzy biosyntez¹ enzymu a wzrostem biomasy, objawiaj¹cy siê ubytkiem biomasy w momencie pojawienia siê produktu. Œwiadczy to o tym, ¿e powsta³a podczas hodowli biomasa staje siê substratem do produkcji enzymu. W momencie
ca³kowitego zu¿ycia glukozy z pod³o¿a przyswajanie asparaginy zostaje zatrzymane,
a grzyb rozpoczyna wydzielanie zewn¹trzkomórkowej lakazy.

Spis symboli:
rX – szybkoœæ objêtoœciowa wzrostu biomasy [gX l-1h-1],
cX – stê¿enie biomasy [gl-1],
t – czas [h],
rGLU – szybkoœæ objêtoœciowa zu¿ywania glukozy [gGLU l-1h-1],
cGLU – stê¿enie glukozy [gl-1],
rASP – szybkoœæ objêtoœciowa zu¿ywania asparaginy [gN l-1h-1],
cN – stê¿enie azotu [gl-1],
rLACC – szybkoœæ objêtoœciowa biosyntezy lakazy [gN l-1h-1],
m – szybkoœæ w³aœciwa wzrostu biomasy [h-1],
sGLU – szybkoœæ w³aœciwa zu¿ywania glukozy [gGLU gX-1h-1],
sASP – szybkoœæ w³aœciwa zu¿ywania asparaginy [gN gX-1h-1],
pLACC – szybkoœæ w³aœciwa biosyntezy lakazy [gN gX-1h-1].
Praca wykonana w ramach grantu MNiSW nr N20703031/1435 oraz programu Mechanizmu WIDDOK
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Bud¿etu Pañstwa
nr WIDDOK/SM/2006/26.
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