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Abstrakt
Cílem této disertační práce bylo charakterizovat ligninolytické aktivity dvou hub
bílé hniloby, Dichomitus squalens a Irpex lacteus, rostoucích v kulturách imobilizovaných
na různých pevných materiálech a určit roli produkovaných ligninolytických enzymů
v dekolorizaci syntetických barviv.
V kulturách D. squalens imobilizovaných na borovicovém dřevě došlo ve srovnání
s tekutými kulturami k signifikantní

indukci

produkce

lakasy,

za

kterou jsou

pravděpodobně zodpovědné fenolické látky extrahovatelné ze dřeva organickým
rozpuštědlem. Z kultivačního media byly pomocí FPLC vyizolovány dvě lakasové
isoformy, Lc1 a Lc2, se stejnou molekulovou hmotností (68 kDa), které se však lišily
v isoelektrických bodech a ve schopnosti dekolorizovat syntetická barviva in vitro.
Zatímco isoforma Lc1 způsobovala v přítomnosti redoxního mediátoru zpětnou kolorizaci
vzorku s azobarvivem RO16, u isoformy Lc2 nebyl tento biotechnologicky nežádoucí jev
pozorován. Imobilizace I. lacteus na dřevě k indukci lakasy nevedla a v kulturách byly
naměřeny pouze nízké aktivity MnP a MIP.
Při růstu na pšeničné slámě byla u obou hub dominantně produkována MnP. Ze
slámových kultur D. squalens byla vyizolována MnP, která v experimentech in vitro
ukázala rychlejší dekolorizaci vybraných azo a anthrachinonových barviv ve srovnání se
stejnou totální aktivitou lakasy Lc1. V přítomnosti obou enzymů bylo pozorováno jejich
synergické působení při dekolorizaci barviv. MnP navíc bránila vzniku barevných
produktů, které se objevovaly při dlouhodobější dekolorizaci Lc1 v reakční směsi
s azobarvivy. Mycelium-vázaná lakasa I. lacteus nezpůsobovala na rozdíl od Lc1 D.
squalens zpětnou kolorizaci vůbec. Dekolorizace RO16 v přítomnosti MnP a mycelia I.
lacteus ukázala aditivní efekt obou enzymů.
Imobilizace hub na inertním polyurethanu vedla ke zvýšené produkci MnP a MIP,
která byla potlačena vyšší koncentrací dusíku v kultivačním mediu. V kulturách I. lacteus
docházelo během kultivace ke změnám v profilu isoforem MnP, jejichž produkce byla
rovněž regulována koncentrací manganu a přítomností syntetických barviv v kultivačním
mediu. Zastoupení MnP isoforem v kultivační tekutině mělo pak následně vliv i na rychlost
dekolorizace vybraných barviv.
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Abstract
The aim of this Ph.D. thesis was to characterize ligninolytic activities of two whiterot fungi, Dichomitus squalens and Irpex lacteus, cultivated on various solid supports in
their immobilized form and to identify the role of ligninolytic enzymes in the
decolorization of synthetic dyes. Significant induction of laccase activity was observed in
D. squalens pine wood cultures when compared to liquid cultures. The induction of laccase
was probably due to the presence of phenols, extractable from wood with organic solvents.
Two laccase isoforms, Lc1 and Lc2, were isolated from the culture liquid using FPLC. The
enzymes revealed identical molecular masses of 68 kDa, however, they differed in
isoelectric points and their dye decolorization capacity. The decolorization of the azo dye
RO16 by Lc1 in the presence of redox mediator was followed by a regressive colorization
of the sample when incubated for 72 h. Conversely, no backward trend was observed
during RO16 decolorization using Lc2. In contrast to D. squalens, I. lacteus immobilized
on pine wood cubes produced a low level of manganese peroxidases and no laccase
induction was observed.
Both fungi produced MnP as a dominant enzyme in solid state wheat straw cultures.
D. squalens MnP obtained from the wheat straw cultures was able to decolorize selected
azo and anthraquinone dyes more rapidly than D. squalens Lc1 per unit of enzyme activity.
Decolorization in the presence of both enzymes showed a synergistic cooperation of MnP
and Lc1. MnP prevented from production of differently colored products yielded from azo
dyes degradation by Lc1. In contrast to D. squalens Lc1, no regressive colorization was
observed during the long-term degradation of selected azo dyes using I. lacteus myceliumassociated laccase. The rate of RO16 decolorization in the presence of I. lacteus myceliumassociated laccase and MnP was additive.
Immobilization of both fungi on polyurethane foam, an inert material, led to a
higher production of manganese peroxidases. The production was suppressed by the high
nitrogen level in culture medium. The MnP isoenzyme profile underwent transitions during
the fungal growth in polyurethane foam I. lacteus cultures. Moreover, the isoenzyme
profile varied based upon the concentration of manganese and the presence of synthetic
dyes in culture medium. The changes in the isoenzyme pattern of the cultures were
connected to the changes in dye decolorization ability of crude culture liquids.
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1. ÚVOD

Syntetická barviva, organické látky rozličných chemických struktur, mají řadu
aplikací v různých průmyslových odvětvích, např. při výrobě potravin, barvení textilu,
výrobě plastů nebo ve farmacii. Nízká účinnost barvících procesů, která u některých typů
barviv může dosahovat pouze 50 %, vede k úniku těchto látek do odpadních vod (O’Neill a
kol. 1999). Vzhledem k obtížné rozložitelnosti syntetických barviv je aerobní degradace
probíhající v čističkách odpadních vod neúčinná (Willmont a kol. 1998). Pro odstranění
syntetických barviv z odpadních vod je tedy v současné době používána převážně
membránová filtrace, ozonizace nebo elektrochemická destrukce (Robinson a kol. 2001a).
Uvedené metody jsou však finančně nákladné a v některých případech je efektivita
odstranění barviv nízká. U řady syntetických barviv a jejich metabolitů bylo navíc zjištěno,
že mohou působit na živé organismy mutagenně a karcinogenně (Chung 1983).
Ligninolytické houby, tzv. houby bílé hniloby, jsou známy svou schopností
degradovat řadu obtížně rozložitelných organických polutantů mezi něž patří chlorované
organické sloučeniny, syntetické polymery, polycyklické aromatické uhlovodíky a také
syntetická barviva (Pointing 2001). Degradace syntetických barviv těmito organismy je
obecně spojována s produkcí ligninolytických enzymů, jako jsou ligninperoxidasy (LiP,
E.C. 1.11.1.14), mangan-dependentní peroxidasy (MnP, E.C. 1.11.1.13) nebo lakasy (Lac,
E.C. 1.10.3.2). Tyto enzymy jsou často produkovány v podobě několika isoforem, které se
mohou lišit svými katalytickými vlastnostmi (Wesenberg a kol. 2003).
Přestože byla prokázána účinná degradace syntetických barviv houbami bílé
hniloby i

jejich ligninolytickými enzymy

(Fu a Viraraghavan 2001),

žádná

biotechnologická aplikace hub ani ligninolytických enzymů nebyla dosud uvedena do
běžné praxe v čištění odpadních vod. Jednu z možností představují bioreaktory pracující
s imobilizovanými houbami bílé hniloby (Couto a Sanromán 2005). Avšak většina
dosavadních studií zaměřených na dekolorizaci barviv byla prováděna zejména v tekutých
kulturách, které se z hlediska produkce ligninolytických enzymů a dekolorizační kapacity
mohou od imobilizovaných kultur značně lišit (Nakamura a kol. 1999, Moldes a kol.
2003).
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Tato práce by měla přispět k vysvětlení rozdílů mezi tekutými a imobilizovanými
kulturami a k pochopení procesů probíhajících v imobilizovaných kulturách během
dekolorizace barviv. Byly studovány dvě houby bílé hniloby, Dichomitus squalens a Irpex
lacteus, kultivované v imobilizované formě na různých typech pevných nosičů.
V kulturách obou hub byla sledována produkce ligninolytických enzymů a jejich isoforem
se zaměřením na účast enzymů v dekolorizaci syntetických barviv.
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2. CÍLE PRÁCE

Tato práce je součástí dlouhodobého výzkumu zaměřeného na degradační kapacitu
ligninolytických hub a charakterizaci mechanismů, které se uplatňují v dekolorizaci
syntetických barviv těmito houbami. Část předkládaných výsledků byla získána v rámci
řešení projektu FRVŠ 359/2007 „Ligninolytická aktivita vybraných hub bílé hniloby
kultivovaných v imobilizované formě“, který doplňoval dlouhodobý výzkumný záměr
laboratoře.
Hlavní cíle práce jsou:


Charakterizovat ligninolytické aktivity imobilizovaných kultur hub D. squalens
a I. lacteus.



Přinést informace o účasti ligninolytických enzymů imobilizovaných kultur
v dekolorizaci syntetických barviv se zaměřením na hlavní enzymové isoformy.
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3. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

3.1. Dekolorizace syntetických barviv tekutými kulturami hub bílé hniloby
Syntetická barviva představují širokou skupinu obtížně degradovatelných
organických polutantů, jejichž celková roční produkce je jen v textilním průmyslu
odhadována na 800 tisíc tun ročně (Zollinger 1991). Syntetická barviva je možné rozdělit
podle jejich chemické struktury do několika skupin, mezi něž patří azo, anthrachinonová,
trifenylmethanová, ftalocyaninová, sirná a akridinová barviva (Wesenberg a kol. 2003).
Všechna barviva používaná v textilním průmyslu jsou vyráběna tak, aby byla odolná vůči
působení světla, vody, řady chemických sloučenin včetně oxidujících látek i
mikroorganismů. Textilní barviva v odpadních vodách je proto obtížné dekolorizovat
pomocí běžně užívaného biologického čištění (Shaul a kol. 1991). Pro degradaci
syntetických barviv bylo navrženo několik biotechnologických metod využívajících
bakterie nebo houby v kombinaci s fyzikálně chemickými technologiemi (Borchert a Libra
2001, Beydilli a kol. 1998). V současné době jsou mezi organismy degradujícími
syntetická barviva považovány za nejúčinnější houby bílé hniloby.
Dekolorizace polymerních barviv byla z počátku používána pro měření
ligninolytické aktivity a k rychlému screeningu biodegradační kapacity hub bílé hniloby
(Glenn a Gold 1983, Field a kol. 1993). Teprve později se začala studovat dekolorizace
barviv houbami bílé hniloby v tekutých kulturách. Nejstudovanější houbou v této
souvislosti je Phanerochaete chrysosporium. Už v roce 1990 byla publikována práce o
dekolorizaci azobarviv touto houbou a o čtyři roky později byl navržen degradační
mechanismus azobarviv katalyzovaný peroxidasami (Cripps a kol. 1990, Goszczynski a
kol. 1994). Schopnost dekolorizovat syntetická barviva byla studována také u řady dalších
hub bílé hniloby, jako Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Bjerkandera adusta aj.
(Knapp a kol. 1995, Heinfling a kol. 1998a).
Jedním z faktorů, který ovlivňuje účinnost dekolorizace je chemická struktura
barviva. Screeningovými experimenty s použitím 115-ti různých kmenů hub bylo zjištěno,
že azobarviva, reprezentovaná v této studii Acid Red 183, jsou ve srovnání s
anthrachinonovými barvivy podstatně hůře degradována (Jarosz-Wilkolazka a kol. 2002).
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Vyšší odolnost azobarviv k biodegradaci houbami uvádí také studie Eichlerové a kol.
(2007b). V tekutých kulturách I. lacteus byla rovněž zaznamenána nižší účinnost
dekolorizace azobarviv oproti antrachinonovému barvivu RBBR (Novotný a kol. 2001).
V tekutých kulturách Pycnoporus sanguineus byla kompletně dekolorizována dvě
trifenylmethanová barviva na rozdíl od azobarviv, jejichž dekolorizace probíhala výrazně
pomaleji (Pointing a Vrijmoed 2000).
Snadnější dekolorizace anthrachinonových barviv nebyla naopak pozorována při
degradaci houbami T. versicolor, Trametes modesta a Trametes hirsuta (Nyanhongo a kol.
2002). Míra dekolorizace byla v této studii závislá na redoxním potenciálu a individuální
struktuře barviva spíše než na jeho systematickém zařazení dle chemické struktury. Studie
s lakasou Trametes villosa pak prokázala přímou korelaci mezi hodnotou redoxního
potenciálu barviva a jeho biodegradabilitou daným enzymem (Zille a kol. 2004). Predikce
dekolorizace barviva houbami bílé hniloby na základě jeho chemické struktury je však
obtížná, neboť se zde uplatňuje řada dalších fyzikálně-chemických faktorů jako je
rozpustnost barviva, přítomnost, pozice a počet substituentů a stérické vlivy (Lucas a kol.
2008).
Účinnost dekolorizace syntetických barviv se liší mezi jednotlivými druhy hub bílé
hniloby. Srovnání dekolorizace syntetických barviv u sedmi různých isolátů hub bílé
hniloby ukázalo rozdíly v jejich dekolorizačních schopnostech (Knapp a kol. 1995). Žádná
z použitých hub neprokázala nejúčinnější dekolorizaci u všech testovaných barviv.
Dekolorizace reaktivního barviva blue-BF-R třinácti různými druhy hub probíhala s různou
účinností v závislosti na jejich růstu a na rozdílech v enzymových systémech (Dos Santos a
kol. 2004). Gill a kol. (2002) uvádí, že Phlebia spp. a D. squalens dekolorizovaly
v tekutých kulturách vybraná azo a trifenylmethanová barviva mnohem efektivněji, než P.
chrysosporium.
Kultivační podmínky, které významným způsobem ovlivňují fyziologické chování
houby a expresi ligninolytických enzymů (Dosoretz a Grethlein 1991), představují další
faktor v souvislosti s účinností dekolorizace. Je známo, že v třepaných tekutých kulturách
P. chrysosporium je potlačena ligninolytická aktivita (Faison a Kirk 1985). Na druhou
stranu, stacionární tekuté kultury P. chrysosporium a T. versicolor nedekolorizovaly
vybraná syntetická barviva, zatímco v třepaných kulturách k dekolorizaci většiny barviv
došlo (Swamy a Ramsay 1999b). Je možné, že za dekolorizaci v třepaných kulturách byla
zodpovědná rychlejší výměna kyslíku mezi buňkami a kultivačním mediem v důsledku
míchání. Uvedený jev však nelze zobecnit pro všechny houby bílé hniloby, neboť studie
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s I. lacteus naopak ukázala účinnější dekolorizaci barviv ve stacionárních kulturách
(Svobodová a kol. 2006).
Vyšší koncentrace dusíku vedla k vyšší produkci ligninolytických enzymů u hub P.
chrysosporium a Coriolopsis gallica, pozitivní efekt na dekolorizaci byl však zaznamenán
pouze u P. chrysosporium (Robinson a kol. 2001b). Dekolorizace barviv Lentinus edodes
byla obdobně ovlivněna koncentrací manganu v kultivačním mediu (Hatvani a Mécs
2002). Optimální koncentrace pro nejefektivnější dekolorizaci byla 20 μM. Kultivační
teplota a pH media také určují učinnost dekolorizace. Maximální míra dekolorizace
vybraných syntetických barviv třepanými kulturami P. chrysosporium byla naměřena při
teplotě 35 oC a pH 4-5 (Radha a kol. 2005). Kultivační podmínky, za kterých probíhá
dekolorizace barviv nejlépe, mohou být u jednotlivých hub bílé hniloby značně rozdílné,
jak je shrnuto např. v práci Fu a Viraraghavan (2001). Pro biotechnologické aplikace je
proto nutné optimalizovat kultivaci s ohledem na efektivitu dekolorizace individuálně pro
každou houbu.
Při dekolorizaci barviv houbami se uplatňuje několik různých mechanismů. U
ligninolytických hub mají hlavní podíl na degradaci barviv substrátově nespecifické
ligninolytické enzymy jako je lakasa, MnP a LiP (Fu a Viraraghavan 2001). Podíl
jednotlivých ligninolytických enzymů na dekolorizaci barviv se může mezi různými
houbami bílé hniloby lišit. Ollikka a kol. (1993) uvádí, že hlavní roli v degradaci azo,
trifenylmethanových, heterocyklických a polymerních barviv P. chrysosporium hraje LiP a
že účast MnP nebyla pro dekolorizaci nezbytná. Podobná zjištění byla publikována u T.
versicolor, kde LiP rozložila přes 80 % z testovaných barviv, zatímco MnP barviva
nedekolorizovala (Young a Yu 1997). Naopak MnP a nikoli LiP byla zodpovědná za
dekolorizaci odpadní vody vzniklé při zpracování bavlny (Zhang a kol. 1999). Lakasa T.
versicolor pak byla zapojena v dekolorizaci anthrachinonových, azo a indigo barviv (Wong
a Yu 1999). Účast jednotlivých ligninolytických enzymů v dekolorizaci barviv byla
potvrzena v in vitro experimentech s použitím kultivačního media bez mycelia nebo
purifikovaných enzymů.
V důsledku rozdílných katalytických vlastností je schopnost ligninolytických
enzymů degradovat syntetická barviva odlišná. Práce Podgornikové a kol. (2001) ukazuje
na různý degradační mechanismus barviva Indigo carmine mezi peroxidasami P.
chrysosporium. Zatímco při transformaci barviva MnP docházelo ke vzniku červeně
zbarveného intermediátu, který byl degradován na žlutý produkt, v reakční směsi s LiP
nebyl červený meziprodukt detekován. Purifikovaná lakasa T. versicolor dekolorizovala
13

anthrachinonové barvivo RBBR 5-10krát rychleji než azobarviva, ale zcela opačná situace
byla zjištěna v experimentech s purifikovanou MnP (Champagne a Ramsay 2005). Přesto
že k dosažení maximální dekolorizační účinnosti vyžaduje řada MnP přítomnost manganu
v reakční směsi (Mielgo a kol. 2003, Xiaobin a kol. 2007), existují také peroxidasy
produkované houbami B. adusta a Pleurotus eryngii, které při dekolorizaci v nepřítomnosti
manganu interagují přímo s barvivem (Heinfling a kol. 1998b). Rozdíly v dekolorizační
kapacitě in vitro byly zjištěny i mezi lakasami izolovanými z různých druhů hub. Lakasy
hub Daedalea quercina a T. versicolor degradovaly azobarvivo Reactive Black 5 (Baldrian
2004, Champagne a Ramsay 2005), zatímco lakasa z Ischnoderma resinosum barvivo
neodbarvovala (Kokol a kol. 2007). Za rozdílnou substrátovou specifitu jednotlivých lakas
jsou pravděpodobně zodpovědné jejich odlišné struktury a redoxní potenciály.
Dekolorizace lakasami in vitro byla studována také v přítomnost redoxních mediátorů,
které umožňují degradovat širší spektrum syntetických barviv a zvyšují reakční rychlost
(Reyes a kol. 1999, Camarero a kol. 2005).
U některých hub bílé hniloby mohou být ligninolytické enzymy kromě sekrece do
kultivačního media také vázané v buněčné stěně (Garcia a kol. 1987). U pelet P.
chrysosporium obsahujících LiP vázanou na povrchu mycelia byla částečně zachována
schopnost degradovat lignin (Kurek a Odier 1990). Účast ligninolytických enzymů
vázaných v myceliu v dekolorizaci barviva Amaranth byla navržena u T. versicolor
(Swamy a Ramsay 1999a). Vázaná aktivita lakasového typu byla zodpovědná za
dekolorizaci syntetických barviv u kultur I. lacteus (Svobodová a kol. 2008).
Přesto, že se ligninolytické enzymy významně podílí na dekolorizaci barviv
houbami bílé hniloby, existují také další biodegradační mechanismy, u kterých se
předpokládá přímá účast v dekolorizaci. Vyas a Molitoris (1995) uvádějí, že v dekolorizaci
barviva RBBR se u P. ostreatus uplatňuje enzym označovaný jako RBBR-oxygenasa,
který je produkovaný při růstu houby na pšeničné slámě. Aktivita RBBR-oxygenasy byla
naměřena také ve stacionárních kulturách I. lacteus (Novotný a kol. 2001), nicméně
korelace mezi dekolorizací RBBR a přítomností enzymu v kultivačním mediu zjištěna
nebyla (Kasinath a kol. 2003). MnP ligninolytických hub je také schopna peroxidovat
nenasycené mastné kyseliny za vzniku peroxyllipidových radikálů (Kapitch a kol. 1999).
Při dekolorizaci azobarviva Reactive Red 120 purifikovanou MnP P. chrysosporium
v přítomnosti Tweenu 80 byla zjištěna účast těchto peroxidovaných lipidů v dekolorizaci
(Harazono a kol. 2003). Dále některé houby bílé hniloby produkují při růstu na dřevě
několik typů vysoce reaktivních sloučenin, jako jsou hydroxylové, peroxylové a
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hydroperoxylové radikály, které se podílejí na degradaci dřevní hmoty a mohou být
zapojeny i v degradaci xenobiotik (Hammel a kol. 2002). Degradace nefenolického barviva
Azure B se vedle ligninolytických enzymů účastnily také nízkomolekulární sloučeniny s
Fe3+-redukční aktivitou podporující tvorbu hydroxylových radikálů (Arantes a Milagres
2007). Při degradaci polycyklických aromatických uhlovodíků P. ostreatus byly
detekovány metabolity, za jejichž vznik je pravděpodobně odpovědná cytochrom P-450
monooxygenasa (Bezalel a kol. 1996). Schopnost cytochromového enzymového systému
transformovat trifenylmethanové barvivo Malachite green byla popsána u neligninolytické
vláknité houby Cunninghamella elegans (Cha a kol. 2001), avšak detailnější informace o
účasti cytochromu P-450 v dekolorizaci syntetických barviv houbami bílé hniloby dosud
chybí. Seznam oxidativních enzymů produkovaných houbami bílé hniloby není v současné
době stále zcela kompletní, neboť se nadále pomocí molekulárně genetických a
proteomických metod a kombinovaných přístupů objevují nové enzymy s možným
degradačním potenciálem jako např. Pc faktor izolovaný z kultur P. chrysosporium (Hu a
kol. 2006).
Kromě biodegradace se v dekolorizaci barviv uplatňuje také biosorpce založená na
fyzikálně-chemických interakcích jako je adsorpce a iontová výměna (Fu a Viraraghavan
2001). Benito a kol. (1997) uvádí, že adsorpce barviva myceliem T. versicolor
představovala pouze 5-10% podíl z celkové dekolorizace a byla doprovázena enzymovou
degradací. Mechanismus biosorpce bez enzymové biodegradace barviva se u hub bílé
hniloby vyskytuje minimálně, narozdíl od vláknitých hub, jako je např. Aspergillus niger,
jehož biomasa může být využita jako adsorbent (Sumathi a Manju 2000).
3.2. Produkce ligninolytických enzymů v imobilizovaných kulturách hub bílé
hniloby a dekolorizace syntetických barviv
Většina studií zaměřených na produkci ligninolytických enzymů a degradační
kapacitu hub bílé hniloby byla dosud prováděna v tekutých kulturách, přesto že tyto
organismy rostou v přírodě na pevných substrátech (Couto a kol. 2006). Imobilizované
kultury vykazují vyšší odolnost ke změnám pH, působení toxických látek a mohou
produkovat větší množství enzymů ve srovnání s tekutými kulturami (Shin a kol. 2002).
Houby mohou být imobilizovány v polymérní matrici připravené např. z alginátu,
chitosanu nebo celulosy (Arica a kol. 2001), anebo jsou imobilizovány přichycením na
povrch pevných materiálů. Vzhledem k přirozené schopnosti vláknitých hub adherovat k
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pevným povrchům je tato metoda imobilizace poměrně snadná a je považována za
ekonomicky i ekologicky výhodný způsob aplikace hub bílé hniloby v průmyslu. Pro
úspěšnou kultivaci je nezbytné věnovat pozornost výběru adekvátního pevného substrátu.
Velké množství pevných materiálů používaných pro přípravu imobilizovaných houbových
kultur je možné rozdělit do dvou skupin: inertní materiály sloužící pouze k přichycení
mikroorganismu a neinertní materiály, které poskytují kromě pevné opory také živiny pro
mikroorganismus (Ralph 1976).
Při použití inertních substrátů, jako je např. polyurethan nebo nylon, jsou
extracelulární enzymy ve srovnání s kultivací na neinertních substrátech snadněji
izolovatelné a obsahují méně nečistot. Nevýhodou kultivace na inertních substrátech jsou
vyšší náklady spojené s výrobou kultivačního media. Navíc při růstu houby na přírodních
neinertních materiálech dochází často k výrazné indukci enzymových aktivit a celkové
výtěžky jsou proto vyšší (Couto a Sanromán 2005). Nakamura a kol. (1999) uvádějí, že
imobilizace houby B. adusta na polyurethanu vedla ve srovnání s tekutými kulturami k
vyšší produkci LiP, MnP i lakasy. U P. chrysosporium byla v polyurethanových kulturách
detekována vysoká aktivita LiP (Nakamura a kol. 1997). Podobně u P. ostreatus došlo
vlivem imobilizace ke zvýšení syntézy lakasy (Prasad a kol. 2005). V laboratorním
bioreaktoru byla studována produkce MnP P. chrysosporium imobilizované na
polyurethanu (Moreira a kol. 1997). V přítomnosti manganu a vysoké tenze kyslíku byla
kultura schopna enzym kontinuálně produkovat v dostatečném množství pro aplikaci v
průmyslu. V tubulárním bioreaktoru s houbou P. chrysosporium imobilizovanou na
nylonových kostkách byla taktéž zajištěna kontinuální produkce MnP a LiP (Moldes a kol.
2003). Shin a kol. (2002) testoval schopnost T. versicolor kolonizovat různé druhy
přírodních a syntetických materiálů. Za nejlepší pevný substrát jím byla označena juta, na
které houba dobře rostla, aniž by narušovala integritu materiálu a zároveň účinně
dekolorizovala barvivo Amaranth i bez přidání glukosy.
Mezi neinertní substráty používané k imobilizaci hub bílé hniloby patří zejména
lignocelulosové materiály jako je sláma, piliny, kukuřičné palice, slupky z ovoce a otruby
(Couto a Sanromán 2005). Tyto substráty obsahují dostatečné množství snadno
metabolizovatelných sacharidů a také lignin, který může působit jako induktor syntézy
ligninolytických enzymů. Nevýhodou lignocelulosových materiálů je jejich relativně
snadná degradovatelnost, která brání dlouhodobějšímu využití imobilizovaných kultur v
bioreaktorech. U řady hub bílé hniloby imobilizovaných na pšeničné slámě byla jako
dominantní ligninolytický enzym produkována MnP (Vyas a kol. 1994b, Lang a kol. 1998,
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Hofrichter a kol. 1999). Srovnání čtyř druhů lignocelulosových substrátů ukázalo, že
lakasa T. versicolor je nejvíce indukována při růstu houby na otrubách z ječmene (Couto a
kol. 2002). Vysoká aktivita lakasy T. hirsuta byla zjištěna při kultivaci houby na
pomerančových slupkách (Rosales a kol. 2007).
Dekolorizace syntetických barviv imobilizovanými kulturami hub bílé hniloby byla
testována v různých typech laboratorních reaktorů. Nilsson a kol. (2006) uvádí, že
Pleurotus flabellatus imobilizovaný na lufě dekolorizoval textilní barviva v kontinuálním
reaktoru. Účinnost dekolorizace houbou nebyla narušena přítomností bakterií a prvoků
v kontaminové odpadní vodě. Experimety v tubulárním reaktoru prokázaly vysokou
dekolorizační kapacitu houby T. hirsuta (Couto a kol. 2006). Díky regulované aeraci a
limitovanému množstvím živin, které brání nadměrnému růstu mycelia, byla umožněna
kontinuální degradace barviv. Houba P. chrysosporium dekolorizovala účinně odpadní
vodu z textilního průmyslu v laboratorním air-lift reaktoru i bez přídavku dusíku (Shahvali
a kol. 2000). Pro dlouhodobé kontinuální dekolorizace barviv mohou být použity rotační
biologické reaktory, které umožňují střídavý kontakt houbového mycelia s polutantem, což
brání ucpání reaktoru v důsledku nadměrné tvorby biomasy. Bjerkandera sp.
imobilizovaná na kruhových discích z březového dřeva dekolorizovala směs textilních
barviv v rotačním biologickém kontaktoru (Axelsson a kol. 2006). Bioreaktor byl schopen
kontinuální degradace barviv po dobu 83 dní, aniž by bylo nutné vyměnit dřevěné disky.
Srovnání tří různých laboratorních bioreaktorů s I. lacteus imobilizovaným na
polyurethanu ukazálo, že i přes nižší účinnost dekolorizace v rotačním reaktoru je tento
systém vhodný pro dlouhodobé použití (Tavčar a kol. 2006).
Textilní barviva v odpadních vodách je možné degradovat také v reaktorech
s volnými nebo imobilizovanými ligninolytickými enzymy (López a kol. 2002). Ve
srovnání s houbovou kulturou je degradace purifikovanými ligninolytickými enzymy
snadněji regulovatelná, nedochází při ní ke vzniku biomasy a je účinná v širším
koncentračním rozmezí polutantů. V reaktorech s volnými enzymy je však vysoká spotřeba
biokatalyzátorů vzhledem k jejich úniku spolu se zdegradovanými polutanty. Řešením
může být aplikace membránových bioreaktorů, u nichž dochází k odstranění degradačních
produktů, nikoli však enzymů. López a kol. (2004) uvádí, že MnP Bjerkandera sp.
dekolorizovala v membránovém reaktoru více než 85 % azobarviva Orange II s minimální
spotřebou enzymu. Imobilizace lakas P. ostreatus v alginátu výrazně zvýšila stabilitu
enzymů (Palmieri a kol. 2005). Imobilizovaný enzymový systém byl schopen kontinuálně
dekolorizovat barvivo RBBR ve fixed-bed reaktoru. Širšímu použití enzymových reaktorů
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v praxi však dosud brání několik faktorů, jako je např. malá stabilita hemových peroxidas
k peroxidu vodíku, nízká reakční rychlost lakas a především dosud stále vysoká cena
enzymů (Torres a kol. 2003).

3.3. Dichomitus squalens
D. squalens (Karst) Reid (Polyporus anceps Peck) je basidiomycetní houba bílé
hniloby, která selektivně degraduje lignin (Blanchette 1984). V přítomnosti celulosy
produkuje extracelulárně exo i endoglukanasy (Rouau a Odier 1986). Z myceliálních kultur
D. squalens byly vyizolovány sesquiterpeny inhibičně působící proti Bursaphelenchus
xylophilus (Huang a kol. 2004). Z L-fenylalaninu je D. squalens schopen syntetizovat
benzylalkohol a benzaldehyd, jenž mají využití v potravinářském průmyslu (Lapadatescu a
kol. 1997).
Z hlediska syntézy ligninolytických enzymů patří D. squalens mezi houby bílé
hniloby, které extracelulárně produkují lakasu a MnP, nikoli však LiP (Hatakka 1994).
Prvním ligninolytickým enzymem D. squalens vyizolovaným z kultivačního media byla
lakasa (Petroski a kol. 1980). Studie Périého a Golda (1991) ukázala, že houba je schopna
produkovat také MnP, jejíž syntéza je na rozdíl od lakasy striktně závislá na přítomnosti
manganu v kultivačním mediu. Veratrylalkohol a guajakol indukují v tekutých kulturách
D. squalens syntézu lakasy (Arora a Gill 2000), naopak produkce MnP je v přítomnosti
těchto látek potlačována (Gill a Arora 2003). V kulturách imobilizovaných na pšeničné
slámě byla aktivita MnP výrazně vyšší než aktivita lakasy (Lang a kol. 1998). Bylo
zjištěno, že aktivity obou ligninolytických enzymů jsou při vyšší inkubační teplotě (34 oC)
nižší, nicméně degradace pšeničné slámy probíhala v těchto podmínkách efektivněji (Lang
a kol. 2000). Při růstu houby na jedlových hoblinách byla zjištěna korelace mezi produkcí
MnP a extracelulární akumulací oxalátu. V extraktu z mycelia D. squalens byla detekována
aktivita oxalátdekarboxylasy, která zastává klíčovou roli v regulaci hladiny oxalátu uvnitř
buněk a v blízkosti houbové hyfy (Mäkelä a kol. 2002).
Z tekutých kultur rostoucích v syntetickém mediu byly vyizolovány dva isoenzymy
MnP s podobnou molekulovou hmotností a isoelektrickými body 4,15 a 3,90 (Périé a kol.
1996). Oba isoenzymy jsou blízce příbuzné s MnP1 P. chrysosporium a jsou kódovány
různými geny, jejichž sekvence jsou známy (Li a kol. 1999). MnP D. squalens byla
heterologně exprimována v P. chrysosporium (Li a kol. 2001). U rekombinantního
proteinu byla ve srovnání s MnP P. chrysosporium zjištěna podstatně vyšší termostabilita,
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která mohla být způsobena rozdíly v glykosylaci. Izolací z tekutých kultur D. squalens
byly získány také dvě chromatografické formy lakasy s podobnou substrátovou specifitou
(Périé a kol. 1998). Analýza N-koncové sekvence obou forem ukázala, že lakasy jsou
pravděpodobně kódovány stejným genem a liší se pouze v sacharidové části.
Studie s D. squalens byly rovněž zaměřeny na degradační kapacitu houby.
Schopnost D. squalens degradovat pyren byla testována v imobilizovaných kulturách
(Wiesche a kol. 1996). Mineralizace pyrenu byla v přítomnosti půdních mikroorganismů
vyšší než při působení samotnou houbou. Degradační kapacita D. squalens byla také
sledována v souvislosti s dekontaminací odpadní vody vzniklé při zpracování oliv (Aggelis
a kol. 2002). Houba účinně snižovala koncentraci fenolů, ale na rozdíl od P. ostreatus
nebyla schopna odpadní vodu dekolorizovat.
Screeningovými testy na agarových miskách a v tekutém mediu bylo zjištěno, že D.
squalens dekolorizuje vybraná azo a trifenylmethanová barviva (Gill a kol. 2002).
Eichlerová a kol. (2006) uvádí, že houba dekolorizuje azo, anthrachinonová a
polyaromatická barviva i při jejich relativně vysoké koncentraci. Přítomnost barviv
v kultivačním mediu stimulovala produkci MnP, lakasy i H2O2 a naopak inhibovala tvorbu
houbové biomasy. Dekolorizace barviv Orange G a RBBR probíhala v třepaných a
stacionárních kulturách se stejnou účinností (Eichlerová a kol. 2005). Barvivo Orange G
bylo rychleji dekolorizováno v mediu s nízkou koncentrací dusíku, zatímco u RBBR tomu
bylo naopak. Za dekolorizaci obou barviv byla pravděpodobně zodpovědná jak MnP, tak
lakasa. Pomocí elektronové mikroskopie byly zjištěny značné morfologické změny
mycelia kultur D. squalens rostoucích v mediu se syntetickými barvivy (Eichlerová a kol.
2007a). Deformace hyf se intenzivněji projevovala při růstu na pevných mediích než
v tekutých kulturách a při dekolorizaci RBBR než Orange G. Chander a Arora (2007)
měřili

dekolorizaci

syntetických

barviv

používaných

v průmyslu

v přítomnosti

enzymových extraktů získaných odfiltrováním mycelia od tekutých kultur D. squalens.
Maximální dekolorizace všech testovaných barviv bylo dosaženo s použitím extraktu
získaného z 6-denních kultur, naopak dekolorizace 10-denním extraktem byla mnohem
méně účinná.

3.4. Irpex lacteus
I. lacteus (Fr.:Fr.) Fr. (Polyporus tulipiferae Schw.) je kosmopolitní houba bílé
hniloby kolonizující dřevo mrtvých listnatých stromů (Ryvarden a Gilbertson 1993). Je
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schopna produkovat řadu extracelulárních enzymů jako jsou např. celulasy a proteasy
(Kanda a kol. 1978, Kobayashi a kol. 1992). Pomocí celulasového systému, který obsahuje
endo i exocelulasy, získává I. lacteus redukující sacharidy z nativní celulosy (Kanda a
Nisizawa 1988). Fylogenetická analýza založená na srovnání sekvencí mitochondriální,
ribozomální DNA ukázala, že houba I. lacteus je spíše příbuznější čeledi hub
Steccherinaceae, než jiným houbám bílé hniloby jako např. B. adusta a P. chrysosporium,
které jsou řazeny do čeledi Polyporaceae (Ko a Jung 1999, nepublikovaná data dostupná
v NCBI databázi).
První informace o produkci ligninolytických enzymů I. lacteus přináší studie
Novotného a kol. (2000). Houba produkovala LiP, MnP i lakasu v tekutých stacionárních
kulturách rostoucích v minerálním mediu se zvýšenou koncentrací dusíku. Naproti tomu
v kulturách s nízkou koncentrací dusíku byla detekována výrazně nižší aktivita MnP i
lakasy a LiP nebyla produkována vůbec. Produkce ligninolytických enzymů byla měřena i
ve sterilní půdě, kde byla zjištěna pouze aktivita LiP a lakasy.
Prvním charakterizovaným ligninolytickým enzymem I. lacteus byla LiP
produkovaná v aerovaných imobilizovaných kulturách rostoucích v mediu bez manganu
(Rothschild a kol. 2002). Chromatografickou izolací byly získany tři izoenzymy LiP, které
se

lišily

v isoelektrických

bodech

i

v katalytických

vlastnostech.

Analýzou

aminokyselinových sekvencí byla zjištěna blízká příbuznost LiP I. lacteus s některými
isoenzymy LiP z Phlebia radiata, T. versicolor a P. chysosporium.
MnP I. lacteus byla charakterizována Shinem a kol. (2005) a Baborovou a kol.
(2006). V prvním případě byl enzym vyizolován z kultur rostoucích v odpadní vodě
z textilního průmyslu. Izoelektrický bod získané izoformy byl 3,7 a molekulová hmotnost
38,3 kDa. Srovnání aminokyselinových sekvencí MnP I. lacteus ukázalo jen malou
podobnost s extracelulárními peroxidasami jiných hub bílé hniloby. Baborová a kol. (2006)
purifikovala MnP z tekutých stacionárních kultur rostoucích v MEG mediu. Opět byla
získána jedna izoforma MnP s molekulovou hmotností 37,5 kDa a isoelektrickým bodem
3,55. Oxidace substrátů purifikovanou MnP byla detekována pouze v přítomnosti Mn2+ a
H2O2.
Převážná část lakasové aktivity I. lacteus není sekretována do kultivačního media,
nýbrž je vázána v houbovém myceliu (Svobodová a kol. 2008). S použitím ultrazvuku lze
sice enzym z mycelia uvolnit, ale enzym je po uvolnění nestabilní a během
chromatografické separace ztrácí svou aktivitu. Lakasa byla proto charakterizována pouze
jako vázaná v myceliu. Na rozdíl od volných lakas jiných hub bílé hniloby vykazuje lakasa
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I. lacteus vyšší toleranci k některým inhibitorům a vůči dimethoxyfenolu jako substrátu je
aktivní v širším rozmezí pH.
I. lacteus je schopný degradace široké škály perzistentních organopolutantů.
V nesterilní půdě, která byla kontaminována pentachlorofenolem, došlo po čtyřtýdenním
působení I. lacteus k odstranění 86 % fungicidu (Leštan a Lamar 1996). Houba účinně
rozkládá polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jako je pyren, anthracen, fenanthren,
benz[a]anthracen a fluoranthen v tekutých kulturách i v kontaminované půdě (Hwang a
Song 2000, Novotný a kol. 2000, Cajthaml a kol. 2006). Experimenty s purifikovanou
MnP ukázaly, že enzym zastává významnou roli v degradaci PAU I. lacteus, poněvadž je
schopen degradovat aromatické struktury za otevření aromatického cyklu (Baborová a kol.
2006). Kim a Song (2000) studovali degradaci 2,4,6-trinitrotoluenu (TNT) v tekutých
kulturách I. lacteus, na které se podílelo jak houbové mycelium, tak extracelulární enzymy.
Na rozdíl od jiných hub bílé hniloby, jako je např. P. chrysosporium, se v případě
mineralizace TNT pomocí I. lacteus uplatňují společně dvě metabolické dráhy, denitrační
dráha a dráha při níž dochází k redukci nitro skupin (Kim a Song 2003). Z osmi
testovaných hub bílé hniloby byla zjištěna nejúčinnější degradace endokrinního disruptoru
bisfenolu A u I. lacteus (Shin a kol. 2007). Během degradace této látky byl v kulturách I.
lacteus detekován rapidní nárůst aktivity MnP a lakasy, což naznačuje možnou účast obou
enzymů v rozkladu bisphenolu A.
Velká pozornost byla I. lacteus věnována v souvislosti s dekolorizací syntetických
barviv. Screeningové testy na agarových miskách ukázaly, že I. lacteus je schopen účinně
dekolorizovat široké spektrum strukturně rozdílných syntetických barviv (Novotný a kol.
2001). V tekutých stacionárních kulturách I. lacteus byla dekolorizace anthrachinonového,
trifenylmethanového a ftalocyaninového barviva účinnější než dekolorizace mono a
diazobarviva. Houba byla schopna degradovat anthrachinonové barvivo RBBR jak
v tekutých kulturách, tak ve sterilní půdě (Kasinath a kol. 2003). I přes rozdíly v
aktivitě extracelulárních ligninolytických enzymů byla v třepaných a stacionárních
tekutých kulturách pozorována téměř stejná míra dekolorizace RBBR (Kasinath a kol.
2003). Selektivní inhibicí MnP bylo zjištěno, že enzym je pravděpodobně zodpovědný
za dekolorizaci RBBR u stacionárních kultur. Naproti tomu u třepaných kultur, kde byla
aktivita MnP výrazně nižší, se předpokládala účast jiných, blíže nespecifikovaných faktorů
(Kasinath a kol. 2003). Nízkou korelaci mezi aktivitou ligninolytických enzymů I. lacteus
a dekolorizací RBBR uvádí také Máximo a Costa-Ferreira (2004). Navíc bylo zjištěno, že
produkce MnP a lakasy byla stimulována po přidání azobarviva Reactive Black 5 do
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kultivačního media. Shin (2004) zaznamenal korelaci mezi dekolorizací textilních barviv a
produkcí tzv. nespecifických peroxidas (NsP) v kulturách I. lacteus rostoucích v odpadní
vodě z textilního průmyslu. V kultivační tekutině ze stacionárních kultur byly
v polyakrylamidovém gelu detekovány minimálně tři NsP proužky, zatímco u třepaných
kultur pouze jeden.
Degradace RBBR byla studována také v laboratorním reaktoru s houbou
imobilizovanou na polyurethanu a borovicovém dřevě (Kasinath a kol. 2003). Oba typy
imobilizovaných kultur barvivo účinně dekolorizovaly stejně jako další barviva používaná
v textilním průmyslu. Účinnost dekolorizace azobarviva RO16 ve třech typech
laboratorních reaktorů korelovala se suchou hmotností biomasy I. lacteus (Tavčar a kol.
2006). Na základě tohoto zjištění byla vyslovena hypotéza o účasti enzymů vázaných
v myceliu na dekolorizaci syntetických barviv.
I když z předchozích prací (Kasinath a kol. 2003, Novotný a kol. 2004, Máximo a
Costa-Ferreira 2004) nevyplývala žádná korelace mezi MnP aktivitou a dekolorizační
schopností kultur I. lacteus, dekolorizační experimenty s purifikovanou MnP I. lacteus
prokázaly schopnost enzymu degradovat syntetická barviva in vitro (Shin a kol. 2005).
Nejrychlejší dekolorizace byla pozorována u azobarviva Methyl Orange, následovalo
trifenylmethanové barvivo Bromophenol Blue a anthrachinonové barvivo RBBR.
Svobodová a kol. (2006) potvrdila také, že neionogenní surfaktant Tween 80 stimuluje u
třepaných kultur I. lacteus produkci MnP, která vede k vyšší dekolorizaci azobarviva
RO16, přičemž se Tween 80 neúčastnil vlastního dekolorizačního procesu. Pomocí LC-MS
analýzy

byly

identifikovány

tři

intermediáty

vznikající

při

degradaci

RO16

imobilizovanými kulturami I. lacteus (Svobodová a kol. 2007) s poukazem na možnost
degradace aromatického kruhu barviva pomocí MnP detekované v kulturách, jejíž
schopnost degradovat aromatické struktury byla potvrzena ve studii degradující PAU
(Baborová a kol. 2006). Biodegradace RO16 s účastí I. lacteus také výrazně snížila
mutagenitu barviva, což bylo prokázáno Amesovým testem (Malachová a kol. 2006).
Účinná degradace syntetických barviv se současným snížením biologické toxicity vzorku
činí I. lacteus vhodným pro použití v reaktorech ve formě celé kultury.
Studie Svobodové a kol. (2008) přinášející informace o lakasové aktivitě vázané
v myceliu

I.

lacteus

významně ovlivnila

interpretaci výsledků dekolorizačních

experimentů. Protože je naprostá většina lakasy pevně vázaná v myceliu houby a jen velmi
malá část je sekretována do kultivačního media, byla korelace mezi aktivitami
ligninolytických enzymů měřených v kultivační tekutině a dekolorizací barviv nízká anebo
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žádná. Bylo však prokázáno, že mycelium I. lacteus má na dekolorizaci barviv významný
podíl se kterým nebylo v předchozích studiích počítáno.
V kulturách

I.

lacteus

dochází

rovněž

k

produkci

extracelulárních

nízkomolekulárních glykopeptidů s redoxní aktivitou, které katalyzují v kulturách vznik
hydroxylových radikálů (Tanaka a kol. 1991). Oxidační aktivita nízkomolekulárních
glykopeptidů korelovala v těchto kulturách s degradací dřeva (Tanaka a kol. 1993) a
rozšiřuje tak ještě dále spektrum enzymů I. lacteus, které by se mohly podílet na degradaci
xenobiotik.
3.5. Ligninolytické enzymy jako účinné nástroje pro biodegradaci obtížně
rozložitelných organopolutantů
Následující kapitola shrnuje dosavadní poznatky o lignin-degradujících enzymech
dřevokazných hub a jejich přímé účasti v biodegradačních procesech. Pozornost je dále
věnována

možnostem aplikace

ligninolytických enzymů

v bioremediacích těžko

rozložitelných organopolutantů. Kapitola byla publikována jako samostatná časopisecká
práce v Chemických listech: Šušla M., Svobodová K. (2006): Ligninolytické enzymy jako
účinné nástroje pro biodegradaci obtížně rozložitelných organopolutantů. Chem. Listy 100:
889-895.
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4. VÝSLEDKY

Části této kapitoly byly publikovány formou následujících prací ve vědeckých
časopisech s impaktfaktorem, či recenzovaných příspěvků ve sbornících vědeckých
konferencí:


Svobodová K., Šušla M., Vandrovcová M., Pojerová E. (2006): Ligninolytic
capacity of two fungi, Irpex lacteus and Dichomitus squalens, immobilized on solid
support. Eds. E. Gidarakos et al., In Protection and restoration of the environment
VIII. 2006-07-03 – 2006-07-07, Chania, Greece, P104.



Šušla M., Novotný Č., Svobodová K. (2007): The implication of Dichomitus
squalens laccase isoenzymes in dye decolorization by immobilized fungal cultures.
Bioresour. Technol. 98: 2109-2115.



Šušla M., Novotný Č., Erbanová P., Svobodová K. (2008): Implication of
Dichomitus squalens manganese-dependent peroxidase in dye decolorization and
cooperation of the enzyme with laccase. Folia Microbiol. – submitted.



Šušla M., Svobodová K. (2008): Effect of various synthetic dyes on the production
of manganese-dependent peroxidase isoenzymes by immobilized Irpex lacteus.
World J. Microbiol. Biotechnol. 24: 225-230.

Všechny práce byly vypracovány samostatně pod vedením školitelů. V případě více autorů
se Martin Šušla podílel na více jak 90-ti % experimentální části práce a přípravě publikací.
Všichni spoluautoři souhlasí se zařazením těchto publikací do této disertační práce.
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4.1. Produkce ligninolytických enzymů v imobilizovaných kulturách D. squalens a
I. lacteus
Část kapitoly byla publikována v anglickém jazyce jako součást příspěvku ve
sborníku: Svobodová K., Šušla M., Vandrovcová M., Pojerová E. (2006): Ligninolytic
capacity of two fungi, Irpex lacteus and Dichomitus squalens, immobilized on solid
support. Eds. E. Gidarakos et al., In Protection and restoration of the environment VIII.
2006-07-03 – 2006-07-07, Chania, Greece, P104.

Abstrakt
Práce srovnává aktivity ligninolytických enzymů dvou hub bílé hniloby, D.
squalens a I. lacteus, v tekutých kulturách a v kulturách imobilizovaných na různých
pevných materiálech (polyurethan, borovicové dřevo a pšeničná sláma). Imobilizace na
borovicovém dřevě signifikantně indukovala syntézu lakasy u D. squalens, u I. lacteus
byla dominantně produkována MIP. Při růstu I. lacteus na pšeničné slámě byla
stimulována produkce MnP a LiP. V polyurethanových kulturách D. squalens byla oproti
tekutým kulturám naměřena vyšší aktivita MIP, imobilizace I. lacteus na polyurethanu
vedla ke zvýšené produkci MnP. U obou hub došlo vlivem vyšší koncentrace dusíku
v kultivačním mediu k potlačení syntézy manganperoxidas, zatímco u lakasy D. squalens
byl efekt dusíku přesně opačný.
Úvod
Houby bílé hniloby D. squalens a I. lacteus jsou známy produkcí ligninolytických
enzymů, které během růstu sekretují do kultivačního media (Périé a Gold 1991, Novotný a
kol. 2000). Produkce těchto enzymů, které se uplatňují v degradaci řady obtížně
rozložitelných látek, byla studována zejména v tekutých kulturách (Eichlerová a kol. 2006,
Novotný a kol. 2000, Shin 2004). Cílem této práce bylo přinést nové poznatky o
ligninolytických aktivitách obou hub v imobilizovaných kulturách, u nichž se předpokládá
možnost praktického využití v biodegradaci organopolutantů.
Materiál a metody
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Houby Irpex lacteus Fr. 238 617/93 a Dichomitus squalens (P. Karst.) Reid
CCBAS 750 byly získány z CCBAS sbírky mikroorganismů (Akademie věd České
republiky, Praha) a byly uchovávány na MEG agarových miskách (5 g/l malt extrakt, 10
g/l glukosa, 20 g/l agar) při 4oC.
Inokulum pro tekuté a imobilizované kultury bylo připraveno v 250 ml
Erlenmayerových baňkách obsahujících 20 ml N-limitovaného minerálního media (Tien a
Kirk 1988) a dva agarové disky s myceliem. Po týdenní kultivaci při 28oC byly kultury
zhomogenizovány pomocí

Ultra-Turrax T25 (Janke & Kunkel, IKA-Labortechnik,

Germany) a použity jako inokulum. Tekuté kultury byly připraveny v 250 ml
Erlenmayerových baňkách obsahujících 50 ml N-limitovaného minerálního media (Tien a
Kirk

1988)

a

5

ml zhomogenizovaného

inokula.

Kultury imobilizované

na

polyurethanových kostkách a na kostkách z borovicového dřeva byly připraveny v 500 ml
Erlenmayerových baňkách se 100 ml N-limitovaného minerálního media. Pro jednu
kulturu bylo použito 15 g borovicového dřeva a 3 g polyurethanu promytého horkou
destilovanou vodou. Po autoklávování (121oC, 20 min) byly kultury zaočkovány 10 ml
inokula a kultivovány 25 dní při 28 oC. V experimentu bylo rovněž použito minerální
medium s vyšší koncentrací dusíku (5.4 mM vínan diamonný). V průběhu kultivace bylo
odebíráno kultivační mediu a měřeny enzymové aktivity. Kultury rostoucí v laboratorním
reaktoru byly připraveny z imobilizovaných kultur. Poté co houba kolonizovala pevný
substrát, byla imobilizovaná houba asepticky přenesena do nádrže cylindrického
skleněného reaktoru. Pracovní objem použitého reaktoru byl 0,6 l. Do reaktoru bylo
přidáno 150 ml minerálního media, které protékalo reaktorem rychlostí 5 ml/min. Reaktor
byl během experimentu aerován pomocí akvarijního aeračního zařízení a byly odebírány
vzorky ve kterých byly měřeny enzymové aktivity. Všechny experimenty byly provedeny
ve trojím opakování.
Kultury rostoucí na pšeničné slámě byly připraveny ve 100 ml Erlenmayerových
baňkách, které obsahovaly 5 g jemně namleté slámy zvlhčené 17 ml deionizované vody.
Baňky byly sterilizovány autoklávováním (121oC, 20 min), zaočkovány dvěma agarovými
disky kultury a kultivovány při 28oC. Pro extrakci enzymů z kultur bylo použito 30 ml Naacetátového pufru (100 mM, pH=5,0), který byl přidán ke kolonizované slámě rozstříhané
na malé kousky. Enzymy byly extrahovány 3 hodiny při 4 oC za občasného třepání. Extrakt
byl od pevné fáze oddělen filtrací a ve filtrátu byly měřeny enzymové aktivity (Lang a kol.
1998).
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Degradace borovicového dřeva byla hodnocena jako úbytek jeho suché hmotnosti
po dvou a šestitýdenní kultivaci dřeva s houbou na MEG agarové misce. Po degradaci bylo
z kostek mechanicky odstraněno houbové mycelium, dřevo bylo vysušeno při 105oC a
zváženo. V experimentu byly na jednu misku rozmístěny 4 kostky vysušeného (70oC)
borovicového dřeva. Výsledná hodnota představuje aritmetický průměr získaný z osmi
opakování. V experimentu byly použity kontrolní misky, které nebyly inokulovány
houbovou kulturou.
Aktivita lakasy byla měřena pomocí oxidace 5 mM ABTS (Matsmura a kol. 1986).
Aktivita MnP a MIP byla měřena s použitím DMAB/MBTH (Vyas a kol. 1994a) a
s použitím 2,6-DMP (de Jong a kol. 1994). Aktivita LiP byla měřena podle Tiena a Kirka
(1988). Jedna jednotka enzymové aktivity byla definována jako množství enzymu, které
oxiduje 1 μmol substrátu za minutu. Koncentrace glukosy v kultivační mediu byla měřena
podle Millera (1959). Koncentrace amonných iontů v kultivační mediu byla měřena Nanitroprusidovou metodou (Botton a Chalot 1991).
Výsledky a diskuse
Houba bílé hniloby D. squalens byla kultivována v imobilizované formě na dvou
typech nosičů, inertním polyurethanu a neinertním borovicovém dřevě. V kulturách
imobilizovaných na dřevě byla pozorována signifikantní indukce lakasy. Aktivita lakasy
byla až čtyřicetkrát vyšší ve srovnání s tekutými kulturami (Tab. 1.). Vyšší produkce
lakasy v kulturách rostoucích na dřevě ve srovnání s kulturami imobilizovanými na
polyurethanu byla zjištěna také u T. versicolor (Couto a kol. 2002b). Na rozdíl od lakasy
k indukci MnP a MIP D. squalens v těchto kulturách nedošlo. Po přenesení
kolonizovaného dřeva do reaktoru byla kultura dále schopna produkovat stabilní hladinu
lakasy, aktivity MnP a MIP zůstaly během experimentu nízké.
Výsledky experimentů s degradací dřeva na agarových miskách ukázaly, že obě
houby jsou schopny borovicové dřevo rozkládat. V případě D. squalens byl zjištěn 12±3%
a 23±5% úbytek hmotnosti dřeva po dvou a šesti týdnech degradace. I. lacteus zdegradoval
6±1 % a 10±1 % za stejnou dobu. Za pozorovanou indukci lakasy u kultur D. squalens by
tedy mohly být odpovědné metabolity uvolněné degradací dřeva kulturou.
U kultur imobilizovaných na polyurethanu (PUF LN) byla oproti tekutým kulturám
zjištěna vyšší produkce MIP. Vyšší koncentrace dusíku v kultivačním mediu vedla u těchto
kultur k potlačení syntézy MIP i MnP (srovnej PUF LN a PUF HN v Tab. 1), ale naopak
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došlo k vyšší produkci lakasy. Stejná zjištění u houby L. edodes publikoval Buswell a kol.
(1995). Z obr. 1 je patrné, že k produkci MnP a MIP pomocí D. squalens došlo v kulturách
až po vyčerpání dusíku z kultivačního media. Kultury v laboratorním reaktoru byly
schopny stabilně produkovat lakasu a MIP.
Tab. 1. Produkce ligninolytických enzymů D. squalens v tekutých kulturách (LI),
kulturách

imobilizovaných na polyurethanu (PUF), borovicovém dřevě (PW) a

v laboratorním reaktoru (R) s použitím minerálního media s nízkou (LN) a vysokou (HN)
koncentrací dusíku.

Čas (dny)

4

7

9

11

14

18

21

23

25

lakasa (U.l-1)
7,5±1,3

15,6±4,2

33,9±6,3

41,9±15,7

37,5±8,5

45,0±6,4

36,4±3,5

42,9±10,5

42,3±12,1

PUF LN R 18,6±2,3

21,4±0,2

24,1±0,9

12,7±4,8

17,8±3,8

30,1±0,8

25,0±1,2

27,6±1,1

31,3±0,1

40,3±7,7 45,6±12,4 59,0±12,4

51,5±9,4

112,0±7,8 82,9±13,6 104,7±25,0 128,6±10,0

PUF LN

PUF HN

12,4±2,8

PW LN

217±30,7 613±22,9 988±64,3

785±76,6

905±47,7

735±75,2 760±129,0 918±129,0 1070±164,0

PW LN R

202±3,2

153±6,8

141±2,4

156±2,6

151±3,8

246±9,4

237±7,9

210±18,2

208±6,3

LI LN

2,3±0,9

10,3±2,0

18,4±3,3

27,2±2,8

28,1±2,0

25,1±2,2

27,9±6,8

27,4±2,1

25,1±3,9

-1

MIP (U.l )
2,4±0,3

0,0±0,3

0,0±0,5

8,1±0,3

39,1±1,2

54,9±2,9

45,5±2,3

27,1±1,5

10,7±1,9

PUF LN R 33,1±2,6

56,1±6,2

42,3±3,5

49,4±1,3

54,5±7,6

65,9±5,5

35,7±4,3

45,0±2,9

67,9±5,9

PUF HN

7,5±1,7

2,8±0,6

3,0±0,2

2,8±0,8

5,5±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

12,1±1,7

4,8±2,9

PW LN

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

1,6±0,1

0,0±0,0

2,1±1,1

1,4± 0,3

PW LN R

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

6,4±1,3

0,0±0,0

0,0±0,0

2,1±0,6

4,4±0,9

0,0±0,0

LI LN

13,2±6,2

14,1±4,3

4,2±2,7

17,9±2,5

2,3±2,3

4,4±0,9

3,5±0,7

3,1±0,3

1,2±0,1

PUF LN

-1

MnP (U.l )
0,1±0,5

0,0±0,0

0,3±0,5

20,4±2,1

29,9±4,3

31,3±3,4

7,4±3,6

4,5±5,5

24,7±0,7

PUF LN R 10,8±1,3

5,8±0,8

33,7±5,4

7,9±1,9

5,5±1,3

8,1±1,4

11,1±2,7

0,0±0,0

0,0±0,0

PUF HN

0,0±0,0

0,0±0,0

3,6±0,6

3,4±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

0,7±0,0

0,0±0,0

8,0±0,0

PW LN

0,0±0,0

5,6±5,6

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

14,5±1,8

26,7±5,9

22,6±14,0

0,0±0,0

PW LN R

6,2±0,9

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

5,2±2,1

0,0±0,0

1,2±0,3

2,5±0,2

2,1±0,6

LI LN

20,3±5,5

40,9±1,3

22,9±2,5

32,4±5,2

40,5±4,1

36,4±3,7

27,4±2,5

21,2±5,9

19,1±1,9

PUF LN

Ve srovnání s D. squalens byly aktivity lakasy produkované houbou I. lacteus
nízké. Vyšší lakasová aktivita byla detekována pouze v přítomnosti vyšší koncentrace
dusíku u kultur imobilizovaných na polyurethanu (Tab. 2). Ve srovnání s tekutými
kulturami vedla imobilizace I. lacteus na polyurethanu k vyšší produkci MnP, jejíž syntéza
byla stejně jako u D. squalens potlačována zvýšenou koncentrací dusíku v kultivačním
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mediu. Po vyčerpání dusíku z kultivačního media (obr. 1) byla v kulturách detekována
vyšší produkce MnP. PUF kultura I. lacteus přenesená do reaktoru byla schopna
produkovat MnP, MIP i lakasu. Obr. 2 ukazuje, že spotřeba glukosy u obou hub byla
výrazně rychlejší v kulturách s vyšší koncentrací dusíku.
Tab. 2. Produkce ligninolytických enzymů I. lacteus v tekutých kulturách (LI), kulturách
imobilizovaných na polyurethanu (PUF), borovicovém dřevě (PW), pšeničné slámě (STR)
a v laboratorním reaktoru (R) s použitím minerálního media s nízkou (LN) a vysokou (HN)
koncentrací dusíku.

Čas (dny)

4

7

9

11

14

18

21

23

25

lakasa (U.l-1)
PUF LN

4,5±0,3

4,1±2,0

2,1±0,7

2,7±0,0

1,3±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

1,4±0,1

PUF LN R

4,2±0,2

3,0±0,1

3,3±0,1

4,4±0,2

2,3±0,8

1,2±0,7

4,8±0,1

0,0±0,0

0,0±0,0

PUF HN

2,7±0,8

17,7±3,2

5,1±0,0

17,9±6,6

2,1±0,6

2,9±0,1

3,5±0,1

3,2±0,6

2,9±0,01

PW LN

2,7±0,0

0,0±0,0

1,2±0,4

0,0±0,0

0,6±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

0,3±01

STR
0,7±0,3

LI LN

0,8±0,4

0,0±0,0

0,4±0,1
0,7±0,6

0,6±0,3

0,5±0,2

0,3±0,3

0,9±0,6

0,7±0,6

0,0±0,0

-1

MIP (U.l )
PUF LN

0,2±0,3

1,6±0,0

0,5±0,0

2,1±0,0

24,2±1,1

10,2±1,5

3,9±2,1

7,1±0,5

7,9±0,1

PUF LN R

9,3±0,1

15,1±0,3

30,3±2,1

21,2±0,8

22,7±8,8

12,5±0,5

13,2±0,4

6,4±0,7

7,7±0,9

PUF HN

3,5±0,1

1,3±0,0

0,0±0,0

4,0±0,0

0,0±0,0

7,4±0,0

7,9±0,0

11,2±1,2

0,0±0,0

PW LN

14,3±4,9 28,3±0,3

16,0±2,6

14,7±1,7

16,2±1,7

10,5±2,8

7,1±0,8

8,3±1,2

13,6±5,0

0,0±0,0

STR *
0,4±0,1

LI LN

0,5±0,1

5,2±0,5
0,4±0,1

1,1±0,3

0,6±0,2

4,1±0,9
4,9±0,3

10,5±1,2

20,6±2,3

6,9±0,3

-1

MnP (U.l )
PUF LN

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

60,9±1,9

71,8±4,7

52,6±3,9

69,4±0,9

31,5±4,1

PUF LN R

3,4±0,3

3,6±0,3

0,0±0,0

9,6±1,4

14,8±0,3

16,3±0,4

20,5±0,9

10,1±0,9

17,4±2,1

PUF HN

0,0±0,0

0,4±0,0

3,0±0,7

0,3±0,0

0,0±0,0

0,0±0,0

5,4±0,0

0,0±0,0

15,0±1,6

PW LN

0.0±0.0

4.4±0.9

1.7±2.6

3.5±1.8

4.4±2.6

6.4±1.3

3.2±0.1

6±1.9

10.4±4.5

9,6±0,9

15,6±1,2

26,8±3,0

STR *
LI LN

0,0±0,0

0,1±0,0

119,6±7,3
0,0±0,0

0,1±0,0

3,2±0,5

55,2±7,0
0,9±0,2

2,5±0,2

* aktivita enzymů byla měřena pomocí 2,6-dimethoxyfenolu; u ostatních kultur byl použit DMAB/MBTH

V kulturách I. lacteus rostoucích na pšeničné slámě byla účinně indukována
produkce MnP. U těchto kultur byla rovněž naměřena aktivita LiP (maximum 24,2±7,0 U/l
21. den kultivace), která nebyla u ostatních typů kultur detekována. Vysoká hladina MnP a
výrazně nižší produkce lakasy ve slámových kulturách byla popsána také u Nematoloma
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frowardii a D. squalens (Hofrichter a kol. 1999, Lang a kol. 1998). U houby Lentinus
tigrinus byla však situace přesně opačná (Lechner a Papinutti 2006).
Obr. 1. Koncentrace amonných iontů v kultivačním mediu kultur D. squalens a I. lacteus
imobilizovaných na polyurethanu. A – kultury s nižší koncentací dusíku, B – kultury
s vyšší koncentrací dusíku.
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Obr. 2. Spotřeba glukosy v polyurethanových kulturách D. squalens a I. lacteus s nízkou
(A) a vysokou (B) koncentrací dusíku v kultivačním mediu.
11
A

11
10

9

9
8
7
6
5
4

Irpex lacteus

3
Dichomitus
squalens

2
1

Koncentrace glukosy (g/l)

Koncentrace glukosy (g/l)

B

10

8
7
6
5
4

Irpex
lacteus

3

Dichomitus
squalens

2
1
0

0
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24
Čas (dny)

0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24
Čas (dny)

Závěr
Výsledky této práce ukazují rozdíly v produkci ligninolytických enzymů mezi
kulturami D. squalens a I. lacteus kultivovanými v imobilizované formě na různých typech
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substrátů. Zatímco u D. squalens byla při růstu na borovicovém dřevě pozorována
signifikantní indukce lakasy a aktivity MnP i MIP zůstaly nízké, I. lacteus produkoval
zejména MnP a MIP. V kulturách imobilizovaných na inertním polyurethanu došlo u obou
hub ke zvýšení produkce manganperoxidas až po kolonizaci pevného materiálu.
Koncentrace dusíku v kultivačním mediu ovlivňovala produkci ligninolytických enzymů
v PUF kulturách obou hub stejným způsobem. V přítomnosti vyšší koncentrace dusíku
byly aktivity MnP potlačovány, naproti tomu aktivity lakasy byly vyšší. Při růstu I. lacteus
na pšeničné slámě dochází k indukci MnP a LiP.
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4.2. Účast isoenzymů lakasy v dekolorizaci barviv imobilizovanými kulturami D.
squalens
D. squalens je houba bílé hniloby, která extracelulárně produkuje MnP a lakasu
(Périé a Gold 1991). Screeningovými pokusy na agarových miskách bylo zjištěno, že D.
squalens účinně dekolorizuje řadu strukturně rozdílných syntetických barviv (Gill a kol.
2002). Eichlerová a kol. (2006) uvádí, že D. squalens rostoucí na agarových miskách
dekolorizoval syntetická barviva i v relativně vysokých koncentracích, což představuje
výhodu pro potenciální využití houby v biotechnologiích. Dobrá dekolorizační kapacita D.
squalens byla prokázána také v tekutých kulturách, kde byla navíc měřena produkce
ligninolytických enzymů (Gill a kol. 2002, Eichlerová a kol. 2005). Přesto, že z tekutých
kultur D. squalens byly vyizolovány a charakterizovány dvě chromatografické formy
lakasy (Périé a kol. 1998), informace o podílu enzymu na dekolorizaci barviv chyběly.
Tato kapitola je zaměřena na dekolorizační kapacitu houby D. squalens kultivované
v imobilizované formě na inertním a lignocelulosovém nosiči. Přináší nové informace o
produkci lakasy v kulturách rostoucích na borovicovém dřevě, ze kterých byly vyizolovány
pomocí FPLC dvě nové isoformy lakasy. Byla provedena charakterizace získaných
isoforem a enzymy byly použity k dekolorizačním pokusům in vitro. Pozornost je rovněž
věnována dlouhodobější dekolorizaci azobarviva RO16, při níž může docházet působením
lakasy D. squalens ke zpětnému zabarvení vzorku.
Práce byla publikována v anglickém jazyce v časopise Bioresource Technology:
Šušla M., Novotný Č., Svobodová K. (2007): The implication of Dichomitus squalens
laccase isoenzymes in dye decolorization by immobilized fungal cultures. Bioresour.
Technol. 98: 2109-2115.
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4.3. Účast mangan-dependentní peroxidasy D. squalens v dekolorizaci barviv a
spolupráce enzymu s lakasou
V experimentech s tekutými kulturami D. squalens bylo zjištěno, že za dekolorizaci
syntetických barviv je kromě lakasy pravděpodobně zodpovědná i MnP (Eichlerová a kol.
2005). MnP je u kultur D. squalens na rozdíl od lakasy produkována pouze za přítomnosti
manganu v kultivačním mediu (Périe a Gold 1991). Z tekutých třepaných kultur D.
squalens byly vyizolovány dvě isoformy MnP, které byly charakterizovány (Périé a kol.
1996). Chromatografické vlastnosti MnP podobné s lakasou však mohou způsobovat
obtíže při izolaci MnP z tekutých kultur D. squalens (Li a kol. 2001). S tímto ohledem byla
produkce tohoto enzymu dále studována v tekutých kulturách s použitím různých
minerálních a komplexních medií (Gill a Arora 2003).
V této práci byla MnP vyizolována z kultur D. squalens rostoucích na pšeničné
slámě. Lang a kol. (1998) ukázali, že kultivace D. squalens na pšeničné slámě
způsobuje signifikantní indukci MnP, avšak produkce lakasy zůstává v těchto kulturách
nízká, což představuje optimální podmínky pro purifikaci enzymu z kultur. Získaný enzym
byl charakterizován a byla testována jeho dekolorizační kapacita ve srovnání s lakasou D.
squalens získanou z kultur imobilizovaných na borovicovém dřevě. Tato kapitola je dále
zaměřena na účast MnP D. squalens v dekolorizaci syntetických barviv in vitro a možnou
spolupráci enzymu s lakasou – dekolorizace barviv in vitro byla proto měřena také
za přítomnosti obou enzymů v reakční směsi. Pozornost byla dále věnována indukci
ligninolytických enzymů lignocelulosovými substráty v kulturách D. squalens. Bylo
prokázáno, že lakasa je u D. squalens indukována látkami extrahovanými methanolem ze
slámy i borovicového dřeva, zatímco v indukci MnP hraje větší roli způsob kultivace
houby.
Práce v anglickém jazyce byla odeslána k publikaci v časopise Folia Microbiologica:
Šušla M., Novotný Č., Erbanová P., Svobodová K. (2008): Implication of Dichomitus
squalens manganese-dependent peroxidase in dye decolorization and cooperation of the
enzyme with laccase. Folia Microbiol. – submitted.
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4.4. Vliv různých syntetických barviv na produkci isoenzymů mangandependentní peroxidasy v imobilizovaných kultrách I. lacteus
MnP I. lacteus je jedním z ligninolytických enzymů produkovaných touto houbou,
který se přímo účastní degradace syntetických barviv (Svobodová a kol. 2006). Doposud
byly známy dvě izoformy MnP s rozdílnými pI, které byly vyizolovány z tekutých
stacionárních kultur (Shin a kol. 2005, Baborová a kol. 2006). Faktory ovlivňující produkci
MnP v houbových kulturách mohou být mangan a aromatické sloučeniny zahrnující i
některá syntetická barviva (Hakala a kol. 2006, Swamy a Ramsay 1999). Bylo zjištěno, že
přítomnost některých syntetických barviv v kultivační mediu stimuluje produkci MnP I.
lacteus (Máximo a Costa-Ferreira 2003). Imobilizace houby na pevném substrátu je dalším
z faktorů, který může ovlivňovat syntézu MnP (Rogalski a kol. 2006).
Výsledky prezentované v této kapitole přinášejí nové informace o produkci
isoforem MnP v imobilizovaných kulturách I. lacteus. Pozornost je věnována změnám
isoenzymového profilu MnP v průběhu kultivace v mediu s různou koncentrací manganu,
vlivu strukturně rozdílných syntetických barviv na produkci MnP a dekolorizační kapacitě
kultivační tekutiny s různým zastoupením MnP isoforem.
Práce prezentovaná v podkapitole „4.4.1. Sledování produkce enzymu, jeho IEF analýza a
dekolorizační schopnost“ byla publikována v časopise World Journal of Microbiology and
Biotechnology:
Šušla M., Svobodová K. (2008): Effect of various synthetic dyes on the production of
manganese-dependent peroxidase isoenzymes by immobilized Irpex lacteus. World J.
Microbiol. Biotechnol. 24: 225-230.
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4.4.1. Sledování produkce enzymu, jeho IEF analýza a dekolorizační
schopnost
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4.4.2. Charakterizace MnP isoforem pomocí nativní PAGE
Úvod
Cílem této studie bylo charakterizovat barvivy nově indukované formy MnP I.
lacteus co se týče jejich molekulové hmotnosti a doplnit tak předchozí IEF analýzu.
Materiál a metody
Vzorky kultivační tekutiny z 10-ti a 27 denních semi-solid-state kultur I. lacteus
(kultivovaných bez a s barvivem BPB), které byly použity k dekolorizaci barviv RBBR a
BPB in vitro, byly rovněž analyzovány pomocí nativní PAGE. Po zakoncentrování
pomocí Amicon Ultra-4 (10 kDa cut off, Millipore) bylo na gel naneseno 10 μl každého
vzorku

o aktivitě

MnP

700

U/l.

PAGE

byla

provedena

s použitím

10%

polyacrylamidového gelu. Gel byl aktivitně barven pomocí 1 mM ABTS v přítomnosti 1
mM MnSO4, 0,5 mM H2O2 v 50 mM Na-malonátovém pufru (pH=4,5). Rovněž bylo
provedeno kontrolní barvení pro lakasovou aktivitu bez přítomnosti manganu a H 2O2
v barvící směsi.
Výsledky a diskuse
Pomocí nativní PAGE bylo zjištěno, že v kulturách I. lacteus rostoucích bez
přítomnosti barviva BPB jsou produkovány isoformy MnP s podobnou molekulovou
hmotností kolem 45 kDa (obr. 1). Naproti tomu u kultur rostoucích v přítomnosti BPB byly
detekovány isoformy MnP s různou molekulovou hmotností (přibližně 34 a 45 kDa).
V kulturách I. lacteus rostoucích v přítomnosti BPB tedy dochází nejen k produkci
isoforem MnP s odlišnou hodnotou pI (viz. kapitola 4.4.1.), ale isoformy se liší také
v molekulové hmotnosti.
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Obr. 1. Profil isoforem MnP I. lacteus v kultivačním mediu s vyšší koncentrací manganu
získaný pomocí nativní PAGE a barvení s použitím ABTS. A – 10-ti denní kultura, B – 27
denní kultura, C – 27 denní kultura s 25 mg/l BPB.
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4.5. Dekolorizace vybraných azobarviv myceliem I. lacteus

Abstrakt
Cílem této práce bylo přinést nové informace o schopnosti mycelium-vázané lakasy
I. lacteus dekolorizovat vybraná azobarviva a srovnat získaná data s dekolorizací barviv
pozorovanou u D. squalens. Dekolorizace byla měřena spektrofotometricky po dobu 72
hodin. Získaná UV-Vis spektra ukázala, že ani při dlouhodobém působení lakasy I. lacteus
nedochází k nežádoucímu zpětnému kolorizování vzorku. V přítomnosti MnP a mycelia I.
lacteus bylo pozorováno aditivní působení enzymů v dekolorizaci azobarviva RO16.
Úvod
Azobarviva představují největší skupinu syntetických barviv používaných
v textilním průmyslu (Zollinger 1991). Houby bílé hniloby jsou díky produkci
ligninolytických enzymů schopny tyto rekalcitrantní polutanty účinně degradovat.
V souvislosti s biodegradací azobarviv patří k nejvíce studovaným enzymům lakasa a MnP
(Wesenberg a kol. 2003). Přesto, že existuje řada studií o degradaci azobarviv lakasou, jen
velmi málo z nich se zaměřuje na nežádoucí polymerizaci degradačních produktů
navzájem nebo s nedegradovaným barvivem a následné zabarvení vzorku, ke kterému
může docházet při dlouhodobějším enzymatickém působení (Zille a kol. 2005a). Cílem
této práce bylo přinést informace o dlouhodobé dekolorizaci azobarviv mycelium-vázanou
lakasou I. lacteus a zjistit, zda při této degradaci dochází ke zpětné kolorizaci vzorků, která
byla zjištěna u nevázaných lakas jiných hub (Zille a kol. 2005a, Šušla a kol. 2007). Dále
byla studována degradace modelového azobarviva RO16 kombinovaným působením
lakasy a částečně purifikované MnP I. lacteus.
Materiál a metody
Mycelium I. lacteus bylo získáno z dvaceti čtyř denních stacionárních tekutých
kultur rostoucích v minerálním Kirkově mediu (Tien a Kirk 1988). Kultivace I. lacteus a
příprava mycelia byla provedena podle Svobodové a kol. (2008).
MnP byla izolována z kultur I. lacteus imobilizovaných na polyurethanu po patnácti
dnech kultivace. Kultivace byla provedena v přítomnosti 2,9 mM Mn (II). Příprava kultur a
74

kultivační podmínky byly shodné s publikací Šušly a Svobodové (2008) – viz. kapitola
4.4.1. této práce. Kultivační tekutina byla filtrací oddělena od mycelia, zakoncentrována a
odsolena na kolonách Sephadex G25 (Pharmacia, Švédsko). Po odsolení byl vzorek
nanesen na kolonu Sepharose DEAE (Amersham Biosciences, Švédsko) a vymýván
gradientem Na-acetátu (10 mM - 1 M Na-acetát, pH=6,0). Frakce s nejvyšší MnP aktivitou
byla použita pro dekolorizační experimenty in vitro.
Aktivita lakasy v myceliu byla měřena oxidací 5 mM ABTS podle Svobodové a
kol. (2008) a byla vyjádřena jako jednotky enzymové aktivity na miligram suché váhy
houbového mycelia. Aktivita MnP byla měřena podle de Jong a kol. (1994).
V dekolorizačních experimentech byla použita následující azobarviva: Reactive
Orange 16 (RO16) λmax=494 nm, Remazol Brilliant Violet 5R (RBV5R) λ max=558 nm,
Chicago Sky Blue (CSB) λ max=618 nm a Remazol Schwarz B (RSB) λ max=597 nm.
Všechna barviva byla zakoupena od Sigmy (USA).
Reakční směs pro dlouhodobé experimenty s myceliem I. lacteus obsahovala 50
mM Na-malonátový pufr (pH=4,5), 150 mg/l barviva a 80 mU lakasy v myceliu ve
finalním objemu 1 ml. UV-Vis analýza degradace azobarviv byla provedena na počátku
experimentu a v časech 7, 24 a 72 hodin. Absorbance byla měřena po 2 nm v rozmezí
vlnových délek 200-700 nm s použitím ELISA Reader SPECTRAmaxPLUS384 (Molecular
Devices, USA).
Reakční směs pro dekolorizaci pomocí MnP v kombinaci s myceliem obsahovala
50 mM Na-malonátový pufr (pH=4,5), 150 mg/l barviva, 1 mM MnSO 4, 0,5 mM H2O2, 60
mU lakasy a/nebo 50 mU částečně purifikované MnP ve finálním objemu 1 ml.
Absorbance barviva v reakční směsi byla měřena na počátku experimentu a v časech 1;
1,5; 2 a 5 hodin. Výsledná dekolorizace byla vypočtena jako rozdíl mezi dekolorizací
aktivními enzymy a dekolorizací tepelně inaktivovaným myceliem a MnP (70oC přes noc a
10 min při 100oC).
Výsledky a diskuse
Houba bílé hniloby I. lacteus produkuje v tekutých kulturách LiP, MnP a lakasu
(Novotný a kol. 2000, 2004). Bylo prokázáno, že I. lacteus účinně dekolorizuje řadu
strukturně rozdílných syntetických barviv (Novotný a kol. 2001, Kasinath a kol. 2003),
avšak korelace mezi dekolorizací a aktivitou ligninolytických enzymů měřených
v kultivačním mediu byla nízká anebo žádná (Máximo a Costa-Ferreira 2004, Novotný a
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kol. 2004). Experimenty s purifikovanou MnP prokázaly schopnost enzymu dekolorizovat
vybraná syntetická barviva in vitro (Shin a kol. 2005, Svobodová a kol. 2006). Nedávno
bylo zjištěno, že významnou roli v dekolorizaci barviv I. lacteus hraje lakasa, která není
sekretována do kultivačního media, ale je vázaná na houbové mycelium (Svobodová a kol.
2008).
Obr. 1. UV-Vis spektra azobarviv během dlouhodobé degradace myceliem I. lacteus.
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Mycelium I. lacteus s lakasovou aktivitou účinně dekolorizovalo všechna testovaná
azobarviva. Za 24 h bylo odbarveno 86 % RO16, 70 % RBV5R, 100 % CSB a 92 % RSB.
Během 72 h nebyla ani v jednom případě detekována zpětná kolorizace vzorku (obr. 1). Při
degradaci RSB myceliem bylo barvivo metabolizováno na barevný meziprodukt
s absorbčním maximem λ=524 nm, který nebyl rozložen ani po 72 h (obr. 1). V průběhu
dlouhodobého dekolorizačního experimentu byla měřena aktivita lakasy v myceliu
v kontrolních vzorcích neobsahujících barvivo. Z obr. 2 je zřejmé, že vázaný enzym byl
v reakční směsi aktivní i po 72 h.
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Obr. 2. Aktivita lakasy vázané v myceliu I. lacteus během 72-hodinového dekolorizačního
experimentu.
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Z imobilizovaných kultur I. lacteus byla pomocí DEAE Sepharosy získána částečně
purifikovaná MnP, která byla použita k dekolorizačním experimentům in vitro s barvivem
RO16. Samotná MnP dekolorizovala 30±0,5 % barviva za 5 h. Přibližně stejná totální
aktivita lakasy v myceliu dekolorizovala za stejný čas 36±2 % barviva a kombinovaným
působením obou enzymů bylo odbarveno 58±5 % barviva (obr. 3).
Obr. 3. Dekolorizace azobarviva RO16 částečně purifikovanou MnP, myceliem a
kombinací MnP a mycelia I. lacteus.
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Výsledky experimentů s použitím obou enzymů znamenají, že příspěvek MnP a
mycelia v degradaci RO16 je spíše aditivní než synergický, na rozdíl od výsledků
naměřených s enzymy D. squalens (Šušla a kol. submitted, kapitola 4.3.). Aditivní efekt
MnP a lakasy při dekolorizaci azobarviva byl zjištěn rovněž u T. versicolor (Champagne a
Ramsay 2005).
Schopnost MnP a lakasy I. lacteus dekolorizovat azobarvivo RO16 byla dříve
popsána Svobodovou a kol. (2006, 2008), nicméně degradace barviva v přítomnosti obou
enzymů, které jsou běžně produkovány v tekutých kulturách, studována nebyla. Tato práce
prokázala, že lakasa vázaná v myceliu I. lacteus je schopna dekolorizovat strukturně
rozdílná azobarviva a ani při dlouhodobém působení nedochází k nežádoucímu zpětnému
zabarvení vzorku. Dekolorizace azobarviva RO16 v přítomnosti MnP a lakasy odhalila, že
příspěvek každého z enzymů k dekolorizaci je aditivní. Z tohoto důvodu je k degradaci
azobarviv vhodné použít celou houbovou kulturu, která produkuje jak lakasu, tak MnP.
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5. DISKUSE

Houby bílé hniloby D. squalens a I. lacteus byly v posledních letech studovány
zejména v souvislosti s degradací organopolutantů v tekutých kulturách, kde prokázaly
vysokou degradační kapacitu (Novotný a kol. 2001, Eichlerová a kol. 2006). Imobilizace
hub na pevném nosiči představuje jednu z možností, jak využít degradační potenciál těchto
mikroorganismů v praxi např. pro kontinuální degradaci rekalcitrantních syntetických
barviv v bioreaktorech (Couto a kol. 2006). Ukazuje se však, že mezi tekutými a
imobilizovanými kulturami hub bílé hniloby mohou existovat rozdíly v syntéze
ligninolytických enzymů, které ovlivňují efektivitu degradace (Lobos a kol. 1994, Janse a
kol. 1998). Výsledky předkládané v této práci přinášejí nové informace o produkci
ligninolytických enzymů D. squalens a I. lacteus kultivovaných v imobilizované formě na
inertním a lignocelulosovém substrátu a o účasti těchto enzymů v dekolorizaci
syntetických barviv.
Imobilizace na inertním polyurethanovém nosiči ukázala rozdíly v syntéze
ligninolytických enzymů mezi oběma mikroorganismy (kapitola 4.1., Tab. 1 a 2). U D.
squalens došlo vlivem imobilizace k vyšší produkci MIP, zatímco u I. lacteus byla
signifikantně indukována MnP. Ani u jedné houby nebyly detekovány prokazatelné rozdíly
v aktivitě lakasy mezi tekutými a imobilizovanými kulturami. Naproti tomu u kultur B.
adusta imobilizovaných na stejném nosiči byla zjištěna výrazně vyšší produkce všech
sledovaných ligninolytických enzymů (Nakamura a kol. 1999). Nadbytek dusíku
v kultivačním mediu stimuloval produkci lakasy a naopak inhiboval tvorbu MnP
v imobilizovaných kulturách obou hub. Stejný efekt dusíku na syntézu ligninolytických
enzymů byl popsán také u jiných hub bílé hniloby (Li a kol. 1994, Buswell a kol. 1995),
přesto že např. u Pleurotus pulmonarius byla lakasa syntetizována až po vyčerpání
dostupného dusíku (De Souza a kol. 2004).
Kultivace D. squalens na borovicovém dřevě vedla k signifikantní indukci lakasy
na rozdíl od MnP a MIP, jejichž aktivity byly v imobilizovaných kulturách ve srovnání
s tekutými kulturami nižší. Je známo, že při růstu hub bílé hniloby na dřevě může docházet
k indukci syntézy ligninolytických enzymů. Studie s Ganoderma lucidum ukázala, že druh
dřeva ovlivňuje, které enzymy budou indukovány (D’Souza a kol. 1999). MnP G. lucidum
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byla indukována v kulturách rostoucích na topolovém dřevě, ale nikoli na borovicovém
dřevě, zatímco u lakasy tomu bylo naopak. Podobně u P. ostreatus byla naměřena výrazně
vyšší aktivita MnP u kultur imobilizovaných na topolovém dřevě než na jedlovém dřevě
(Giardina a kol. 2000). V obou případech byla produkce MnP při růstu hub na dřevě
jehličnatých stromů velmi nízká, což je v souladu s výsledky získanými s D. squalens a I.
lacteus. Naproti tomu u Physisporinus rivulosus byla na smrkových hoblinách dominantně
produkována MnP (Hakala a kol. 2005). Imobilizace hub na dřevě způsobuje nejen změny
v totálních aktivitách ligninolytických enzymů, ale ovlivňuje také isoenzymovou skladbu.
Srovnání tekutých kultur P. chrysosporium s kulturami rostoucími na osikovém dřevě
odhalilo rozdíly v expresi genů kódujících ligninolytické enzymy (Janse a kol. 1998).
V imobilizovaných kulturách Ceriporiopsis subvermispora byly detekovány jiné
isoenzymové profily než v tekutých kulturách (Lobos a kol. 1994). Výsledky této práce
(kapitola 4.2.) ukazují, že při růstu D. squalens na borovicovém dřevě dochází k produkci
dvou lakasových isoforem, které se liší od isoforem vyizolovaných z tekutých kultur (Périé
a kol. 1998).
Experimenty na agarových miskách prokázaly, že D. squalens degraduje
borovicové dřevo dvakrát rychleji než I. lacteus (kapitola 4.1.). D. squalens patří mezi
nejselektivnější rozkladače ligninu, jehož obsah se u dřeva jehličnatých stromů pohybuje
okolo 30 % (Martin 1998). Signifikantní degradace ligninu D. squalens v jedlových
hoblinách byla potvrzena infračervenou spektroskopií (Fackler a kol. 2006). Přidání
methanolového extraktu ze dřeva k tekutým kulturám D. squalens rovněž indukovalo
produkci lakasy, zatímco dřevo po extrakci indukční efekt ztratilo (kapitola 4.3.), což
dokládá, že lakasovým induktorem jsou pravděpodobně fenolické látky, které jak uvádí
Martinez a kol. (2005), jsou extrahovatelné ze dřeva organickým rozpouštědlem.
Zastoupení ligninolytických enzymů v kulturách rostlých na pšeničné slámě, dalším
neinertním lignocelulosovém materiálu, bylo zcela odlišné od kultur rostoucích na
borovicovém dřevě (kapitola 4.1. a 4.3.). Obě houby produkovaly jako dominantní enzym
MnP. U I. lacteus byla navíc detekována aktivita LiP. Imobilizovaný D. squalens
produkoval jiné isoformy MnP (kapitola 4.3.) než při růstu v tekutých kulturách (Périé a
kol. 1996). Podobná zjištění byla publikována také u Phlebia radiata a N. frowardii (Vares
a kol. 1995, Hofrichter a kol. 1999). V přítomnosti minerálního media nebyla u slámových
kultur D. squalens indukována MnP, ale lakasa. Produkce ligninolytických enzymů je tedy
závislá nejen na použitém imobilizačním substrátu, ale také na způsobu kultivace houby,
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což dokládají studie s P. chrysosporium a L. edodes (Fujian a kol. 2001, Elisashvili a kol.
2008).
Exprese ligninolytických enzymů u hub a zastoupení jejich jednotlivých isoforem
jsou regulovány i řadou dalších faktorů mezi něž patří ionty kovů, jako jsou Mn2+, Cu2+,
Zn2+, Cd2+ (Gettemy a kol. 1998, Cohen a kol. 2001, Manubens a kol. 2003), organické
kyseliny (Mester a Field 1997) a aromatické sloučeniny (Scheel a kol. 2000, Manubens a
kol. 2003, Pérez a kol. 1998, De Souza a kol. 2004). Regulace často probíhá na úrovni
transkripce a projevuje se rozdílným isoenzymovým složením enzymového aparátu hub.
V tekutých kulturách C. subvermispora docházelo se zvyšující se koncentrací Mn2+
k produkci isoenzymů MnP s vyššími hodnotami isoelektrických bodů (Lobos a kol. 1994).
Naproti tomu, u imobilizovaných kultur I. lacteus indukovala vyšší koncentrace Mn2+
syntézu isoforem s nižším pI (kapitola 4.4.1., Tab. 2). Skladba isoforem MnP v kulturách
se zvýšenou koncentrací Mn2+ byla ovlivněna také přítomností syntetických barviv, která
inhibovala produkci isoforem s nízkým pI. Studie s P. rivulosus dokládá, že produkce
isoforem MnP je regulována multifaktoriálně (Hakala a kol. 2006). Isoenzymové profily
MnP se v této studii lišily jak v kulturách obsahujících Mn2+ nebo veratrylalkohol, tak
v kulturách obsahujících oba induktory zároveň. Multifaktoriální regulace syntézy MnP
byla zjištěna také u I. lacteus, kdy došlo k produkci nové isoformy, odlišující se v pI ale i
v molekulové hmotnosti (kapitola 4.4.1., Tab. 2 a kapitola 4.4.2., obr. 1), pouze
v přítomnosti trifenylmethanového barviva BPB a vysoké koncentrace Mn2+. BPB
způsobilo v imobilizovaných kulturách I. lacteus také signifikantní zvýšení celkové
hladiny MnP oproti kontrole. Podobný indukční efekt syntetických barviv na syntézu
ligninolytických enzymů byl rovněž pozorován u Phanerochaete sordida a T. versicolor
(Harazono a kol. 2003, Swamy a Ramsay 1999a).
Vzhledem k rozdílné substrátové specifitě isoenzymů má zastoupení isoforem
v kultivačním mediu také vliv na dekolorizaci syntetických barviv. Ollikka a kol. (1993)
uvádějí, že isoenzymy LiP P. chrysosporium dekolorizují syntetická barviva in vitro
s různou účinností. S použitím ABTS a guajakolu jako substrátů byly nalezeny rozdíly
v substrátové specifitě mezi čtyřmi lakasovými isoenzymy P. ostreatus syntetizovanými
v tekutých třepaných kulturách (Mansur a kol. 2003). Vzájemný poměr dvou isoenzymů
lakasy pak hrál významnou roli v účinnosti dekolorizace barviva Indigo carmine
v kulturách T. versicolor (Lorenzo a kol. 2006). V imobilizovaných kulturách I. lacteus
byla míra dekolorizace barviv závislá na skladbě isoforem MnP (kapitola 4.4.1., obr. 3).
Nejrychlejší dekolorizace bylo dosaženo působením isoforem produkovaných v první
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třetině kultivace. Na konci kultivace, kdy došlo k výrazným změnám profilu isoforem, byla
dekolorizace barviv pomalejší. Různá substrátová specifita byla zjištěna také mezi dvěma
lakasovými isoformami vyizolovanými z imobilizovaných kultur D. squalens (kapitola
4.2.). Tyto isoformy se lišily ve schopnosti dekolorizovat syntetická barviva in vitro, kdy
navíc pouze isoforma Lc1 vykazovala schopnost zpětně polymerizovat degradační
produkty vzniklé rozkladem azobarviva RO16.
Reálná účast enzymů D. squalens v dekolorizaci syntetických barviv byla
studována za in vivo podmínek s imobilizovanými houbovými kulturami v laboratorním
reaktoru. Míra dekolorizace pozorovaná u reaktorových kultur byla závislá na struktuře
syntetického barviva (kapitola 4.2.). Ftalocyaninové barvivo CuP prokázalo značnou
odolnost k degradaci jak celou houbovou kulturou, tak separovanou kultivační tekutinou i
purifikovanou lakasou. Barvivo je ale např. dobře odbarvováno v kulturách I. lacteus
(Svobodová a kol. 2006).
Dekolorizace anthrachinonového barviva RBBR probíhala s vysokou účinností
v reaktorových kulturách s vysokou aktivitou lakasy (PW reaktor). Účast lakasy D.
squalens v dekolorizaci barviva byla potvrzena v in vitro experimentech s kultivační
tekutinou a purifikovaným enzymem. Podobná účinnost dekolorizace byla pozorována
v PUF reaktoru s výrazně nižší lakasovou aktivitou a srovnatelnou aktivitou MnP.
Obdobně dekolorizaci RBBR pozorovala Kasinath a kol. (2003) v PUF kulturách I. lacteus
s MnP aktivitou. Na základě in vivo experimentů s D. squalens a in vitro dekolorizací
purifikovanými enzymy (kapitola 4.3.) lze tedy usuzovat na účast obou enzymů
v degradaci RBBR a jejich vzájemnou spolupráci.
Degradace azobarviva RO16 pomocí D. squalens probíhala rychleji v laboratorním
reaktoru s PUF kulturami i přes několika násobně vyšší aktivitu lakasy v PW reaktorech,
z čehož by bylo možné usuzovat, že samotná lakasa pravděpodobně nebyla zodpovědná za
pozorovanou dekolorizaci RO16. Navíc barvivo nebylo dekolorizováno ani v in vitro
experimentech jak s izolovanou lakasou tak s MnP. Avšak použití obou izolovaných
enzymů v jedné reakční směsi vedlo k limitované dekolorizaci RO16. Při degradaci
barviva celými kulturami tak pravděpodobně může hrát určitou roli spolupráce obou
enzymů, ale současně se procesu dekolorizace účastní i další mechanismy, které by mohly
zahrnovat jiné oxidativní enzymy či hydroxylové radikály.
Srovnání dekolorizační kapacity ligninolytických enzymů D. squalens in vitro
odhalilo, že MnP dekolorizuje vybraná syntetická barviva rychleji než lakasa na jednotku
enzymové aktivity (kapitola 4.3.). Navíc bylo zjištěno, že MnP účinně dekolorizuje
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azobarvivo RBV5R na rozdíl od lakasy, která barvivo neodbarvuje vůbec. Rozdíly
v dekolorizaci mezi oběma enzymy mohou souviset s hodnotami redoxních potenciálů,
které jsou u peroxidas hub bílé hniloby zpravidla vyšší než u lakas (Leonowicz a kol.
2001). Účinnější dekolorizace azobarviv MnP ve srovnání s lakasou byla popsána také u T.
versicolor (Champagne a Ramsay 2005). Přítomnost redoxního mediátoru HBT vedla
k rychlejší dekolorizaci barviv lakasou D. squalens a umožnila účinně dekolorizovat i jinak
obtížně degradovatelné barvivo RO16 (kapitola 4.2.).
Přestože lakasy hub bílé hniloby účinně dekolorizují strukturně rozdílná syntetická
barviva in vitro (Abadula a kol. 2000, Baldrian 2004), může během dlouhodobého
enzymatického

působení

docházet

k nežádoucímu

zabarvování

vzorku

vlivem

polymerizace vzniklých meziproduktů mezi sebou nebo s nedegradovaným barvivem
(Zille a kol. 2005a). Tato vlastnost snižuje použití lakas jako biodegradačního agens
v praxi. Murugesan a kol. (2007) uvádí, že inaktivace lakasy G. lucidum pomocí azidu
sodného nebo tepla po dekolorizaci azobarviva Remazol Black 5 zabraňuje vzniku tmavě
hnědých produktů objevujících se po delší době v reakční směsi. Zpětné zabarvení reakční
směsi obsahující azobarvivo bylo pozorováno také v experimentech s lakasou Lc1 D.
squalens (kapitola 4.2.). K opětovnému zabarvení vzorku však nedošlo, pokud byla ve
směsi navíc přítomna MnP (kapitola 4.3.). Kombinované působení ligninolytických
enzymů tak představuje další způsob, jak se vyhnout nežádoucímu zpětnému zabarvování.
Při degradaci azobarviv myceliem I. lacteus obsahujícím vázanou lakasu nedochází
k následnému vzniku barevných produktů vůbec a to i přes to, že je enzym v myceliu
dlouhodobě aktivní. Zde je však možné, že se dekolorizačního procesu účastní také další
myceliální enzymy, či přirozené redoxní mediátory, které brání polymerizaci vzniklých
intermediátů.
Jiný příklad vzájemné kooperace ligninolytických enzymů byl popsán v případě
lakasy houby Stropharia rugosoannulata, která oxiduje v přítomnosti organických
chelátorů Mn2+ na Mn3+, což vede prostřednictvím několika následných reakcí ke vzniku
peroxidu vodíku, který je využíván MnP (Schlosser a Höfer 2002). Galliano a kol. (1991)
uvádí, že degradace ligninu houbou bílé hniloby Rigidoporus lignosus probíhala
extensivně za současného působení MnP a lakasy, ale samotná MnP ani lakasa lignin
nedegradovala. Synergické působení MnP a lakasy bylo pozorováno také při dekolorizaci
syntetických barviv D. squalens (kapitola 4.3., obr. 4). Přesto, že samotná lakasa D.
squalens způsobuje v přítomnosti redoxního mediátoru rekolorizaci vzorku obsahujícího
azobarvivo, při společném působení MnP a lakasy k tomu jevu nedochází. Na rozdíl od
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enzymů D. squalens byl příspěvek MnP a mycelia I. lacteus v dekolorizaci azobarviva
RO16 aditivní (kapitola 4.5.) podobně jako u T. versicolor, kde během dekolorizace
pravděpodobně nedocházelo k interakci mezi MnP a lakasou (Champagne a Ramsay
2005).
Výsledky této práce dokládají schopnost imobilizovaných kultur D. squalens a I.
lacteus produkovat ligninolytické enzymy, které se přímo účastní dekolorizace
syntetických barviv. Imobilizace hub na pevných substrátech ovlivňuje syntézu
ligninolytických enzymů i skladbu jednotlivých isoforem v závislosti na typu použitého
nosiče. Složení kultivačního media, přítomnost syntetických barviv a délka a způsob
kultivace představují další faktory určující výsledný enzymový profil v kulturách obou
hub. Dekolorizace syntetických barviv je v imobilizovaných kulturách závislá na
zastoupení ligninolytických enzymů a jejich isoforem. I když je v in vitro experimentech
možné ověřit dekolorizační kapacitu purifikovaných enzymů, je výsledná dekolorizace
barviva celou houbovou kulturou ovlivněna také dalšími mechanismy, jako je kooperace
mezi ligninolytickými enzymy a účast přirozených redoxních mediátorů, které zvyšují
biodegradační potenciál hub bílé hniloby.
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6. ZÁVĚR



D. squalens produkuje v kulturách imobilizovaných na inertním polyurethanovém
nosiči lakasu, MnP a MIP. Zatímco lakasa byla konstitutivně syntetizována po
celou dobu kultivace, aktivita MnP a MIP signifikatně vzrostla až v druhé půli
kultivace. U imobilizovaného I. lacteus byla aktivita lakasy v kultivačním mediu
nízká stejně jako v tekutých kulturách. Po kolonizaci polyurethanu myceliem
produkoval I. lacteus dominantně MnP. Nadbytek dusíku v kultivačním mediu
inhiboval u obou hub syntézu manganperoxidas a naopak stimuloval produkci
lakasy D. squalens.



Imobilizace D. squalens na borovicovém dřevě výrazně indukovala lakasu, u I.
lacteus byly detekovány nízké aktivity MnP a MIP. Z imobilizovaných kultur D.
squalens byly vyizolovány dvě lakasové isoformy se stejnou molekulovou
hmotností a podobnými isoelektrickými body. Isoformy prokázaly rozdílnou
substrátovou specifitu a lišily se ve schopnosti dekolorizovat syntetická barviva in
vitro. Isoforma Lc1 způsobuje na rozdíl od Lc2 zpětnou kolorizaci azobarviva
RO16 v přítomnosti redoxního mediátoru. Byla prokázána účast enzymů v
dekolorizačním procesu in vivo v laboratorním reaktoru.



Při růstu obou hub na pšeničné slámě dochází k indukci MnP. I. lacteus navíc
produkoval LiP, jejíž aktivita nebyla u ostatních typů kultur detekována. Ze
slámových kultur D. squalens byly vyizolovány tři chromatografické formy MnP,
které se lišily od isoforem vyizolovaných z tekutých kultur v isolektrických bodech,
pH optimu a zdánlivých konstantách Km. Dekolorizačními experimenty in vitro
bylo zjištěno, že MnP D. squalens dekolorizuje vybraná syntetická barviva rychleji
než lakasa na jednotku enzymové aktivity. Přítomnost obou enzymů v reakční
směsi vedla k účinější dekolorizaci než při použití jednotlivých enzymů
samostatně.



Koncentrace manganu ovlivňuje jak totální aktivitu MnP, tak skladbu isoforem
MnP v imobilizovaných kulturách I. lacteus. Složení isoforem MnP závisí také na
přítomnosti syntetických barviv v kultivačním mediu. Trifenylmethanové barvivo
BPB indukuje syntézu nové isoformy MnP, která není za jiných kultivačních
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podmínek produkována. Kultivační tekutiny s odlišným zastoupením isoforem
MnP dekolorizovaly syntetická barviva s rozdílnou účinností. Regulace produkce
isoforem MnP I. lacteus je multifaktoriální, neboť byla ovlivňována jak koncentrací
manganu, tak přítomností syntetického barviva BPB.


K rekolorizaci azobarviv dlouhodobým působením lakasy D. squalens nedochází,
pokud je ve směsi navíc přítomna MnP. Na rozdíl od lakasy D. squalens nebyla u
mycelium-vázané lakasy I. lacteus zjištěna polymerizace degradačních produktů
azobarviv způsobující rekolorizaci odbarveného barviva. Kombinované působení
mycelia a MnP I. lacteus má aditivní efekt na dekolorizaci azobarviva RO16.
Přítomnost obou enzymů a jejich spolupráce hrají pravděpodobně důležitou roli
v in vivo dekolorizaci houbami D. squalens a I. lacteus.
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9. SEZNAM ZKRATEK

ABTS

2,2´-azinobis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonát)

BPB

Bromophenol Blue

CSB

Chicago Sky Blue

CuP

Copper(II)phthalocyanine

DMAB

3-dimethylaminobenzoová kyselina

2,6-DMP

2,6-dimethoxyfenol

FPLC

fast protein liquid chromatography

IEF

isoelektrická fokusace

kDa

kilo Dalton

LiP

ligninperoxidasa

MBTH

3-methyl-2-benzothiazolinon-hydrazon hydrochlorid

MEG

malt-extrakt glukosové medium

MIP

mangan-independentní peroxidasa

MnP

mangan-dependentní peroxidasa

PAGE

elektroforéza v polyakrylamidovém gelu

pI

isoelektrický bod

PUF

polyurethan

PW

borovicové dřevo

RBBR

Remazol Brilliant Blue R

RBV5R

Remazol Brilliant Violet 5R

RO16

Reactive Orange 16

RSB

Remazol Schwarz B
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