Abstrakt
Anaerobní houby, které osidlují zažívací trakt přežvýkavců a velkých býložravců,
produkují řadu hydrolytických enzymů, včetně celulas, xylanas, mannas, esteras, glukosidas
a glukanas, které účinně hydrolyzují rostlinnou biomasu. Ta se skládá především z celulosy
a hemicelulosy, v biosféře nejvíce zastoupených polysacharidů. Mezi nejlépe prostudované
anaerobní houby patří rody Neocallimastix a Piromyces, ostatní rody jsou studovány méně.
Tato práce se proto soustředila na hydrolytický systém hub rodů Anaeromyces, Orpinomyces,
Caecomyces a houby KF9, která je popsána jako nový druh houby patřící do rodu Piromyces.
V této práci bylo potvrzeno, že anaerobní houby, pěstované v médiu M10 obohaceném
bachorovou tekutinou a mikrokrystalickou celulosou jako zdrojem uhlíku, produkují celou
řadu enzymů potřebných pro rozklad rostlinných strukturálních a zásobních sacharidů, jako
celulasu, endoglukanasu, xylanasu, α-xylosidasu, β-xylosidasu, α-glukosidasu, β-glukosidasu,
β-galaktosidasu, mannosidasu, cellobiohydrolasu, amylasu, laminarinasu, pektinasu a pektatlyasu. Tyto enzymy byly produkovány jak v intra- tak v extracelulární frakci, ale převážně
byly

uvolňovány

do

extracelulární

frakce

s vyjímkou

β-xylosidasy,

chitinasy,

N-acetylglukosaminidasy a lipasy. Aktivita xylanas byla dominantní mezi ostatními
hydrolasami, proto byl xylanolytický systém studován detailněji.
Aktivita endoxylanasy a xylosidasy u anaerobních bachorových hub rodu Anaeromyces,
Orpinomyces, Caecomyces a nové houby KF9 dosahovala nejvyšších hodnot 4.-7. den
kultivace a oba enzymy byly produkovány na všech studovaných zdrojích uhlíku (glukosa,
cellobiosa, fosfo-celulosa, mc-celulosa, xylosa, hemicelulosa, celulosa, cm-celulosa, cmxylan, škrob, laktosa, arabinosa a xylan). Aktivita endoxylanasy a β-xylosidasy byla
sledována v 6 různých buněčných frakcích (frakce z buněčných stěn, hydrogenosomální
frakce, lysozomová frakce, mikrosomální frakce a cytosolová frakce) včetně média
(extracelulární frakce). Obecně platí, že endoxylanasa je vylučována do kultivačního média,
zatímco β-xylosidasa je spojena s buněčnou stěnou a cytosolovou frakcí. Endoxylanasy
studovaných bachorových hub vykazovaly několik isoforem s molekulovými hmotnostmi
v rozmezí 22 až 146 kDa. Xylosidasy tvoří 2 isoformy s molekulovou hmotností 39 a 89 kDa.
Endoxylanasa a xylosidasa anaerobní bachorové houby KF8 rodu Anaeromyces byla čištěna
pomocí Sephadexu G-100. Zatímco u xylosidasy bylo zjištěno, že vytváří jen jeden výrazný
pík, endoxylanasa produkovala několik podobných píků. Xylanasa anaerobních hub kmenů
Anaeromyces a Orpinomyces byla podrobena fylogenetické analyse. Z výsledků RaxML-HPC
(Randomized Axcelerated Maximum Likelihood) fylogenetické analysy vyplývá, že sekvence

xylanas hub rodu Anaeromyces a Orpinomyces tvoří jednu skupinu s GenBank sekvencemi
xylanas hub rodu Neocallimastix a Piromyces sp. a vytvářejí monofyletickou skupinu xylanas
anaerobních hub. Uvnitř této monofyletické skupiny však sekvence xylanas jak rodu
Orpinomyces, tak rodu Anaeromyces vytvářejí samostatné větve, i když spadají do stejného
klastru jako xylanasy rodu Neocallimastix a Piromyces. Xylanasy anaerobních hub jsou
překvapivě více podobné bakteriálním xylanasám (klastr klostridií a bakterie Bacillus) nežli
xylanasám plísní (klastr Dikaryi), což ukazuje na možný horizontální přenos genů mezi
bakteriemi a anerobními houbami v bachoru.
Dále byl studován chitinolytický systém anaerobních polycentrických bachorových
hub rodu Orpinomyces a Anaeromyces. Aktivity čtyř chitin degradujících enzymů endochitinasy, exochitinasy, N-acetyglukosaminidasy a deacetylasy- byly zkoumány ve třech
frakcích: extracelulární, cytosolová a frakce z buněčné stěn. Endochitinasa se projevila jako
dominantní enzym s největší aktivitou v cytosolové frakci. Endochitinasy u obou rodů jsou
stabilní v rozmezí pH 4,5 - 7 s optimálním pH 6,5. Endochitinasa rodu Orpinomyces byla
stabilní až do 50°C s optimální teplotou 50°C, zatímco endochitinasa rodu Anaeromyces byla
stabilní do 40°C s optimální teplotou 40°C. Nejvhodnějším substrátem pro endochitinasu byl
shledán chitin připravený z buněčných stěn hub, což je logický výsledek. Enzymatická
aktivita endochitinasy byla inhibována ionty Hg2+

a aktivována ionty

Mg2+. Obě

endochitinasy byly inhibovány 10mM SDS a aktivovány iodacetamidem.
Poslední část této práce je věnována popisu nové houby KF9. Tato monocentrická
houba byla izolována z kravské bachorové tekutiny. Kmen KF9 produkoval sporangia velmi
různých tvarů: kulové (průměr 25 až 70 μm), rozdvojené nebo podlouhlé (velikost 20-25 x
50-100 μm). Některá sporangia jsou oddělena od sporangiophoru basalním septem. Jádra
v myceliu byla lokalizována ve sporangiích a sporangiophorech. Celé mycelium kromě
sporangia se skládá z úzkých rozvětvených hyf s mnoha oddenky. Jednojaderné polyflagelární
(3-12 bičíků dlouhých 30-40 μm orientovaných vzadu) zoospory jsou elipsoidní až kulovité (v
průměru 7-12 μm). Mezi hlavní konečné produkty kmene KF9 patří acetát. Sekvenční analýza
ITS1 fragmentu rDNA ukázala, že tento kmen patří k rodu Piromyces, avšak představuje nový
typ. Pravděpodobně nový druh, který musí být popsán.

