Přirozený rozklad dřevní hmoty
Přednáška

Ústav chemie a biochemie

CHEMIE DŘEVA

Tlející dřevo
•
•
•
•

Jeden z nejbohatších zdrojů živin pro lesní porost
Na rozklad use podílí řada organismů (houby, hmyz, hlísty, mechy, drobní
živočichové)
Doba rozklad dřeva od 20 do 180 let v závislosti na typu dřeva
Příznivý vliv na obnovu lesa a uchování stability a kontinuity lesního
ekosystému
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Abiotický a biotický rozklad
Základní rozdělení rozkladu dřeva
Abiotické:
– termické:
– degradace teplem,
– degradace plamenem.
– chemické:
– působení různých chemických látek,
– atmosférické vlivy
Biotické:
– dřevokazné houby,
– hmyz,
– dřevozbarvující houby,
– hlodavci,
– bakterie,
– ptáci (např. agresivní exkrementy holubů),
– v přímořských oblastech i mořští měkkýši a kůrovci
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Lignin
• Heterogenní fenolický polymer v sekundární buněčné stěně rostlin
• Mechanická ochrana, podpora a odolnost proti patogenům, zajišťuje nepropustnost stěn
transport vody a živin
• Lignin je více zastoupen u jehličnatých stromů (27-32%), než u listnatých (21-31%)
• Složení ligninu: tři aromatické podjednotky vzniklé z fenylalaninu (monolignoly p-kumaryl
alkohol, koniferyl alkohol a sinapyl alkohol)
• Spolu s celulózou a chitinem nejčastěji se vyskytující přírodní polymer
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Celulóza
• Nejrozšířenější rostlinný polysacharid, který se nachází jak v
primární, tak v sekundární buněčné stěně
• Tvoří 40 % suché složky dřeva
• Tvořena z opakujících se podjednotek D-glukózy spojených β-1,4vazbou, které tvoří dlouhé lineární řetězce, navzájem spojené
vodíkovými můstky a van der Waalsovými silami
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Hemicelulóza
• Heterogenní skupina polysacharidů spojená různými typy vazeb, které nemůžeme
přiřadit ani k celulóze, ani k pektinu (zahrnuje xyloglukany, xylany, manany a
glukomanany)
• Její struktura se značně liší v závislosti na druhu stromu
• V jehličnatých stromech je hlavním typem hemicelulózy glukomanan, složený z
podjednotek D-glukózy a D-manózy
• Dalším typem je xylan, složený z podjednotek D-xylózy
• V listnatých stromech je hlavním typem hemicelulózy xylan
• Nejdůležitější biologická role hemicelulózy je tvorba matrix s pektinem, interakce s
celulózou v primární stěně a interakce s ligninem v sekundární stěně
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Rozkladači dřeva
Houby hnědé hniloby
(celulózovorní)

Houby bílé hniloby
(lignivorní)
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Rozkladači dřeva
Houby hnědé hniloby
• Rozkládají celulózu
• Na začátku degradace je dřevo žluté, postupně hnědne
• Primární lignifikovaná stěna a střední lamela nezměněná, střední vrstva sekundární
vrstvy podléhá degradaci
• Vzniká červenohnědá hniloba
• Dřevo se rozkládá, ztrácí na hmotnosti
a objemu, stává se křehké a lehké

• Štěpení polysach.-energie, živiny
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Rozkladači dřeva
Houby hnědé hniloby - hydrolázy
• Celulázy – degradují rostlinné polysacharidy
a) β-1,4-endoglukanáza - hydrolyzuje vnitřní glykosidické vazby
b) β-1,4-exoglukanáza, celobiohydroláza - účinkuje právě na terminálních
koncích krátkých řetězců a odštěpuje jednotlivé celobiózové jednotky
• β-glukozidázy štěpí celobiózové jednotky na individuální glukózové molekuly, ty
jsou dostatečně malé, aby mohly být absorbovány houbovým myceliem a
inkorporovány do buněčného metabolismu
• oxidoreduktivní štěpení celulózového řetězce celobiózo-dehydrogenázou (degradace
na laktony) a lytickou polysacharid monooxygenázou (štěpení glykosidických
vazeb) spolupracují s celulázami
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Rozkladači dřeva
Houby hnědé hniloby

Dřevomorka domácí

Koniofora sklepní
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Rozkladači dřeva
•
•
•
•
•
•
•

Houby bílé hniloby
Rozkládají na rozdíl od hub hnědé hniloby lignin.
Dřevo se zbarvuje uvolněnou celulózou bíle
Projevuje se bílá hniloba dřeva neboli korozivní rozklad
Někdy vznikají dvůrky vyplněné nestrávenou celulózou, tzv. voštiny
Dřevo se postupně stává měkkým až drobivým.
Se ztrátou hmotnosti však prakticky neubývá na objemu a proto nedochází ke
kostkovitému rozkladu jako u hnědé hniloby
Ligninolytické enzymy:

Lakáza
Lignin peroxidáza
Mangan-dependentní peroxidáza
Versatilní peroxdáza
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Rozkladači dřeva
Houby bílé hniloby – lakáza (Lac)
• Fenoloxidáza, obsahuje ve své struktuře 4 atomy mědi v oxid. stavu +2
• (Lac, E.C. 1.10.3.2)
• Katalyzuje oxidaci kyslíku na vodu
• 60 – 70 kDa
• Izoformy, mají společné aktivní
centrum, ale liší se molekul. hmotností
• Oxiduje velké množství organických i anorganických sloučenin
• Degraduje fenolické složky ligninu
• Tvorba pigmentace, modifikace morfologie plodnic,
detoxikace těla hub
• Produkována většinou Basidiomycet
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Rozkladači dřeva
Houby bílé hniloby – aplikace a využití lakázy
• Potravinářský průmysl (stanovení kyseliny askorbové, biosenzor, přídavek do
nápojů, neboť zvýrazňuje jejich barvu a chuť, Lac z nápojů vyloučí nevhodné
fenoly, které způsobují hnědnutí, zakalení v ovocném džusu, pivě a víně)
• Dekolorizace syntetických toxických barviv a dalších látek (volná či imobilizovaná
Lac se používá při dekontaminaci životního prostředí chloroaromáty (PCB,
chlorfenoly, chlorligniny, dioxiny), pesticidy, aromatickými herbicidy,
polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) z různých složek životního
prostředí - z půdy, vody, tedy v podstatě z jakýchkoliv přirozených nebo
polopřirozených substrátů)

• Dekontaminace znečištěných vod těžkými kovy a organopolutanty (těžké kovy)
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Rozkladači dřeva
Houby bílé hniloby – lignin peroxidáza (LiP)
•
•

(LiP, E.C. 1.11.1.14)
Glykoprotein obsahující hem

•

30 – 46 kDa

•

Oxiduje nefenolické aromatické složky ligninu, které tvoří až 90 %

•

Vznikají aryl-kationtové radikály

• Vyžaduje kalatyzátor a zároveň substrát reakce
(veratrylalkohol)

14

Rozkladači dřeva
Houby bílé hniloby – mangan dependentní peroxidáza (MnP)
• (MnP, E.C. 1.11.1.13)
• glykoproteinová peroxidáza podobné struktury jako LiP katalyzující depolymerizaci
a oxidaci několika fenolických substrátů zahrnujících lignin
• Izoenzymy
• Molekulová hmotnost se pohybuje od 45 kDa
• Versatilní peroxidáza

4

Rozkladači dřeva
•
•

•
•
•

Enzymy hub bílé hniloby
Jednotlivé enzymy – různý poměr, množství, izoformy v závislosti na druhu houby
3 skupiny: LiP-MnP skupina (Phanerochaete chrysosporium)
MnP-lac skupina (Dichomitus squalens, Rigidoporus lignosus)
LiP-lac skupina (Phlebia ochraceofulva, Junghuhnia separabilima)
Většina hub bílé hniloby však produkuje v menší či větší míře všechny tři enzymy
(LiP, MnP a lakázu)
Phlebia radiata - modelový organismus pro svou produkci LiP, MnP a lakázy
Trametes sp. Také modelový organismus, produkuje lakázu, LiP, MnP a aryl
alkohol oxidázu, ale při degradaci ligninu se uplatňuje hlavně lakáza a MnP

Žilnatka oranžová
(Phlebia radiata)

Outlovka pestrá
(Trametes versicolor)
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Rozkladači dřeva
Houby bílé hniloby
Outlovka pestrá

Troudnatec kopytovitý
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Rozkladači dřeva
Houby měkké hniloby
• Ascomycota
• Degraduje lignin i polysacharidy, ale hlavně se tyto houby zaměřují na
polysacharidy
• Lignin štěpí jen v omezeném množství a odstraňuje především S-podjednotky
• Používají jiný způsob, kterým prostupují hyfy dřevem také enzymy měkké hniloby
nedifundují do okolí, ale naopak operují na povrchu hyf
• V pokročilých stádiích hniloby, je sekundární buněčná stěna zcela degradována, ale
střední lamela zůstává nedotčena, tmavnutí dřeva
• Zástupci: Daldinia concentrica (sazovka kruhatá), Xylaria polymorpha (dřevnatka
mnohotvará)
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Rozkladači dřeva
Dřevokazný hmyz
• Mezi nejčastěji se vyskytující dřevokazný hmyz patří:
Červotoč proužkovaný Červotoč umrlčí Tesařík krovový

Pilořitka velká

Dřevokaz čárkovaný

Mravenci dřevokazi
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Rozkladači dřeva
•
•

•

Bakterie a bezobratlí
Bakterie využívají převážně volné polysacharidy, ale byl u nich nalezen i enzym
rozkládající lignin - lakáza
Hrají roli při modifikaci chování hub a indukci tvorby sekundárních bojových a
obranných metabolitů
Bezobratlí živočichové, svojí činností zvyšují aeraci dřeva a plochu vhodnou k
osídlení houbami, přispívají k mechanické degradaci dřeva a tedy snazší
enzymatické degradaci. U některých termitů byly nalezeny symbiotické bakterie,
které napomáhaly trávení dřeva.
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Děkuji za pozornost

