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ZÁKLADNÉ ASPEKTY SEKUNDÁRNÉHO METABOLIZMU A JEHO
PREJAVY V METABOLIZME HÚB
RENÁTA PAVLOVIČOVÁ

metabolity hrajú zreteFnú úlohu v ekonomike organizmu.
Primárný metabolizmus je základom pre všetky živé systémy, sekundárný metabolizmus sa váčšinou obmedzuje na
nižie formy života a je specifický pre druhy a často pre
kmene.
Pretože sekundárné metabolity sú odvodené od intermediátov primárného metabolizmu, často možu poskytovat
niektoré informácie o primárnom metabolizme. Na druhej
straně primárný metabolizmus poskytuje intermediáty, ktoré sa mnohokrát stávajú základom pre tvorbu sekundárných
metabolitov.
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Prvá zmienka o pojme „sekundárný metabolizmus" pochádza z roku 1891 a prvýkrát sa týmto zaoberal Albrecht
Kossel1'2. Pojem „sekundárný" pre rastlinné produkty
(napr. alkaloidy, regulátory rastu rastlín, terpény a iné) bol
obnovený Czapekom v roku 1925. Do mikrobiálnej biochemie ho zaviedol profesor BďLock roku 1961, ktorý tento
pojem přebral z rastlinnej biochemie3.
Sekundárný metabolizmus nadvazuje na primárný vo
viacerých aspektoch. Medziprodukty primárného metabolizmu sú stavebným materiálom pre biosyntézu sekundárných metabolitov. Táto biosyntéza však vyžaduje přísun
energie, ktorá sa zvyčajne získává v podobě adenozíntrifosfátu (ATP) z primárného metabolizmu. Niektoré sekundárné metabolity vznikajú biosyntetickými dráhami, ktoré sú
příbuzné biosyntetickým dráhám primárného metabolizmu. (Napr. biosyntéza polyketidov je podobná biosyntéze
vyšších mastných kyselin). Enzymy, ktoré katalyzujú tvorbu sekundárných metabolitov, vznikajú v zásadě tým istým
spósobom ako enzymy primárného metabolizmu. Ak tvorba a aktivita enzýmov primárného metabolizmu podlieha
rozličným regulačným mechanizmom, dá sa očakávať, že
podobné mechanizmy sa uplatňujú aj pri tvorbě a aktivitě
enzýmov potřebných na katalýzu syntézy sekundárných
metabolitov. Reguláciám musia podliehať aj vzájomné
vzťahy medzi primárným a sekundárným metabolizmom.
Ak určitý intermediárny produkt primárného metabolizmu
slúži súčasne ako východisková látka na syntézu sekundárného metabolitu, musí aj jeho odčerpáváme do jedného
alebo druhého procesu podliehať regulácii1.

1. Charakteristika primárného

a sekundárného metabolizmu

Primárný metabolizmus daného organizmu definoval
Turner1 ako súhrn vzájomných vzťahov enzýmovo-katalyzovaných reakcií (degradačných aj syntetických), ktoré
poskytujú organizmu energiu, biosyntetické intermediáty
a klučové makromolekuly, ako sú proteiny a DNA. Naproti
tomu sekundárný metabolizmus zahřňa hlavně biosyntetické procesy, ktorých koncové produkty - sekundárné

Zahner a kol.4 (1982) opísali sekundárný metabolizmus
ako „hraciu izbu" („games room") molekulárnej rulety a po406

Tabulka I
5
Základné znaky primárného a sekundárného metabolizmu
Metabolizmus
sekundárný

primárný
Potřebný pre rast
Fyziologická úloha známa
Prítomnosť za róznych rastových podmienok
Přítomný vo všetkých organizmoch
Sú tvořené samostatné definované produkty
Obyčajne produkty s relativné jednoduchou chemickou strukturou

nepotřebný pre rast
fyziologická úloha nie až tak samozřejmá
prítomnosť závislá od rastových podmienok
nie je všade přítomný
často je tvořená zmes příbuzných produktov
často produkty s komplexnou chemickou strukturou

l.l.Nadváznosť sekundárného
metabolizmu na primárné
metabolické dráhy

kúšali sa vysvetliť, najma ako sa produkujú sekundárné
metabolity. Navrhli 5 hladin sekundárného metabolizmu:
I. intermediárny metabolizmus, II. regulácia, III. transport,
IV. diferenciácia, V. morfogenéza.
Campbell6 definoval primárné a sekundárné metabolity
následovně: „Primárné metabolity sú produktami normálneho buňkového metabolizmu, ktoré sa vo vel'kej miere
nachádzajú v přírodě a vyskytujú sa aspoň v každom rode
v aspoň jednom rodokmeni. Sekundárné metabolity sú
produktami normálneho buňkového metabolizmu, ktorých
výskyt je obmedzený a nachádzajú sa v menej, než v každom druhu samostatného rodu."

Základná uhlíková dráha
Sekundárný metabolizmus nadvazuje na primárný metabolizmus a v ňom najma na metabolizmus uhlíka a v menšej miere na metabolizmus dusíka.
Vačšina heterotrofných mikroorganizmov využívá glukózu ako základný zdroj uhlíka a energie1Niekofko fungálnych metabolitov je odvodených pria-

Obr. 1. Tvorba sekundárných metabolitov z intermediátov primárného metabolizmu. Hrubo vyznačené sú základné dráhy
degradácie glukózy1
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mo od glukózy, ale uhlík glukózy sa stává použitelný aj pre
mnohé biosyntetické procesy pri tvorbě intermediátov v radě energiu uvofnujúcich reakcií. Hlavné linie týchto procesov sú naznačené na obr. 1. Ak sa intermediáty nepoužijú
na syntetické účely, celkový výsledokreakčného poradiaje
oxidácia molekuly glukózy na CO 2 a vodu s produkciou 38
molekul ATP. Disimilácia glukózy začíná jej přeměnou na
triózy Embdenovou-Meyerhofovou dráhou alebo pentózofosfátovým cyklom. Ďalšia dráha vytvára pentózy, doležité
v biosyntéze nukleotidov a tetrózu, ktorá móže reagovať
s fosfoenolpyruvátom a poskytuje kyselinu šikimovú. Kyselina šikimová je intermediátom pre aromatické aminokyseliny a tiež pre mnohé sekundárné metabolity. Trióza je
tiež prekurzor serínu, ktorý sa premieňa na glycřn so stratou
atomu uhlíka, a ten vstupuje do bunkovej hotovosti Cl -zlúčenín. Postupnou dráhou uhlíka sa trióza přemění v prvej
fáze na pyruvát a potom na acetyl-CoA, ktorý je najdóležitejším samostatným intermediátom vo fungálnom sekundárnom metabolizme. Karboxyláciou acetyl-CoA sa získava malonyl-CoA a lineárnou kondenzáciou acetyl-CoA
s róznym počtom molekul malonyl-CoA sa získavajú polyketidy, najčastejšie sú to sekundárné metabolity húb alebo mastné kyseliny, ktoré móžu spatné viesť k vzniku
sekundárných metabolitov1Aktinomycéty sú schopné tvoriť polyketidy jednak
z acetyl-CoA a malonyl-CoA, ale aj z propionyl-CoA a metylmalonyl-CoA. Alternativně, kondenzáciou troch molekul acetyl-CoA sa získává kyselina mevalónová ako kíúčový intermediát v biosyntéze terpenoidov.
Kondenzáciou acetyl-CoA s oxálacetátom uhlík pochádzajúci z glukózy vstupuje do cyklu trikarboxylových kyselin a slúži nielen na úplnú oxidáciu glukózy, ale tiež ako
materiál uhlíkových skeletov niektorých aminokyselin alebo sekundárných metabolitov (obr. 1).
Vznik koncových primárných a sekundárných metabolitov si móžeme představit' tak, že existujú rozvětvené metabolické dráhy a v nich příslušné medziprodukty, od ktorých jedna vetva dráhy vedie ku koncovému primárnému
metabolitu a druhá vetva ku sekundárnému metabolitu7.
Na přeměnách týchto produktov primárného metabolizmu pri zabudovaní do sekundárných metabolitov sa uplatňujú tri typy výzmamných biochemických procesov1:
7) oxidácie a redukcie,
2) metylácie,
3) halogenácie.
Biologické oxidácie a redukcie významné pre sekundárný metabolizmus sú najma tieto: oxidácie alkoholov,
redukcie karbonylových zlúčenín, zavedenie alebo reduk-

cia dvojitých vazieb, zavedenie atómov kyslíka a oxidačně
otvorenie aromatických kruhov.
1 . 2 . R e g u l áci a m e t a b o l i z m u
Vzájomné vztahy reakcií naznačené na obr. 1 si vyžadujú určitú kontrolu, ktorá zabráni nadprodukcii intermediátov. Toto sa v každom případe dosiahne inhibíciou syntézy enzýmov alebo enzýmovej aktivity'. Existuj ú dva typy
enzýmov: konstitutivné a indukovatelné enzymy.
Existencia indukovatelných enzýmov priamo poskytuje
organizmu kontrolu nad jeho metabolizmom, a to zabraňuje
nadprodukcii enzymu. Organizmus má dva ďalšie použitelné
kontrolně mechanizmy: represiu produkcie syntézy enzymu
koncovým produktom a allosterickú inhibíciu enzýmovej
aktivity. V represii koncovým produktom posledný produkt
biosyntetickej dráhy specificky potláča syntézu všetkých
enzýmov katalyzujúcich jednotlivé kroky tohto sledu reakcií.
V allosterickej inhibícii koncový produkt inhibuje aktivitu enzýmov, táto inhibícia sa uskutočňuje připojením
koncového produktu na receptorovom mieste (nie obsadenom substrátom) enzymu, zapříčiňujúceho konformačnú
změnu v enzyme takú, že jeho molekula nemóže byť prispósobená danému substrátu.
Enzymy sekundárného metabolizmu musia byť tiež pod
analogickou kontrolou.
1 .3 . R e g u 1 á c i a s e k u n d á r n é h o
metabolizmu
Podfa Demaina9 mikrobiálny sekundárný metabolizmus
umožňuje nový teoretický pohlad a nové příležitosti priemyselnej výroby sekundárných metabolitov a ich praktického
využitia. Intenzita sekundárného metabolizmu móže byť
často zvyšovaná prídavkom limitovaných prekurzorov. Ako
příklad móžeme uviesť zo skupiny húb Penicillium chrysogenum, kterého sekundárný metabolit je benzylpenicilín a jeho
prekurzorom je kyselina fenyloctová, připadne jej amid.
Sekundárný metabolizmus prebieha najlepšie pri submaximálnych rastových pomeroch, po skončení rastu má
klesajúcu tendenciu. Rozlišovanie medzi rastovou fázou
(trofofázou) a produkčnou fázou (idiofázou) je niekedy
velmi zreteFné, ale v mnohých prípadoch idiofáza překrývá
trofofázu. Načasovanie medzi dvomi fázami móže byť manipulovatelné, v komplexnom médiu upredňostňujúcom
rýchly rast sú fázy často oddělené, kdežto ich čiastočný
alebo celkový překryv v chemicky definovanom médiu
podporuje zvačša pomalší rast9.
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Gatenbeck, ktorý študoval biosyntézu antrachinónových pigmentov v Penicillium islandicum, zistil, že syntéza
týchto látok prebieha maximálnou intenzitou v střede rastovej fázy10.
Sekundárné metabolity nie sú „sekundárné" preto, že sú
produkované po skončení rastu, ale preto, že sú obsiahnuté
v raste produkujúcej kultury. Eliminácia produkcie sekundárného metabolitu mutáciou nezastaví ani nespomalí rast,
samozřejmé móže zvýšit' rychlost' rastu. Rýchlosť rastu je
dóležitá, ale nepoznáme jej základný mechanizmus. Nedostatky v určitých nutričných faktoroch sú tiež důležité, ale
opat' sú neznáme ich základné mechanizmy.
Mnohé sekundárné metabolity majú antibiotickú aktivitu a mohli by usmrtiť alebo poškodiť produkuj úcu kulturu,
ak sú 1'ahko produkované. Samozřejmé, že rezistencia producentov antibiotik proti ich vlastným metabolitom je dobré známa 1 '. Rody produkujúce antibiotika vlastnia ochranné mechanizmy, ktoré majú vedúce postavenie. Napr. aminoglykozidové antibiotika aktinomycét by mohli inhibovať
syntézu bielkovín v buňkách svojich producentov. Tomu
sa zabraňuje dočasnou fosforyláciou alebo adenylyláciou
molekuly antibiotika počas jeho přítomnosti v buňkách
producenta. V procese vylučovania do kultivačného prostredia uvedená modifikácia zaniká.
V nutričně bohatých zdroj och, takých ako má napr.
črevný trakt cicavcov (priaznivý pre enterobaktérie), nie je
produkcia sekundárných metabolitov tak frekventovaná
ako v pode a vo vodě, kde je výživa limitovaná mikrobiálnym rastom. Teda sekundárné metabolity nie sú vačšinou
produkované enterobaktériami, ako je napr. Escherichia
coli, ale podnymi a vodnými mikroorganizmami, a to bacilami, aktinomycétami a hubami. Nutričný deficient v prírode často indukuje morfologickú a chemičku diferenciáciu
- sporuláciu a sekundárný metabolizmus, čo je vefmi dóležité pre prežitie v púšťach.
Vačšina sekundárných metabolitov vzniká osobitnými
enzymovými cestami9. Enzymy sa vyskytujú ako individuálně proteiny vol'né alebo viazané v komplexoch alebo ako
časti veVkých multifunkčných polypeptidov umožňujúcich
vellcý počet enzymových reakcií napr. krokov biosyntézy
9
polyketidov a peptidov .

třebné a nevyhnutné pre všetky organizmy. Okrem tohto
typu metabolizmu a metabolitov existujú také taxonomické
skupiny mikroorganizmov, rastlín a živočíchov, ktoré sú
schopné syntetizovat' sekundárné metabolity.
Sekundárné metabolity mikroorganizmov sú odvodené
od intermediátov primárného metabolizmu, ako sú: sacharidy, kyselina šikimová a (alebo) aromatické aminokyseliny, nearomatické aminokyseliny, Cj zlúčeniny, mastné
kyseliny, intermediáty citrátového cyklu, puríny a pyrimidíny. Preto sa niekedy primárné a sekundárné metabolity
označujú ako „všeobecné" a „speciálně" metabolity.
V rastlinnej fyziologii sa termín „sekundárné metabolity" používá pre alkaloidy, terpény, flavonoidy a iné produkty, ktoré nie sú potřebné a nevyhnutné pre rast samotných rastlín. Rastlinné sekundárné metabolity móžu slúžiť
na ochranu rastlín13.
Za sekundárné metabolity sa dnes ďalej považujú speciálně produkty biochemickej aktivity baktérií, húb, už
spomenutých vyšších rastlín, ba aj bezstavovcov a stavovcov. Najnovšou skupinou sekundárných metabolitov sú
peptidové defenzíny, objavené v krvných buňkách cicavcov. Daktoré z nich fungujú ako endogenně antibiotické
látky v Tudských leukocytoch.
Bioaktívne sekundárné metabolity mikroorganizmov sa
hodnotia zo štyroch základných poMadov7:
7) ich biosyntéza z intermediátov primárného metabolizmu,
2) vzťahy medzi strukturou a biologickou aktivitou,
3) biochemické mechanizmy ich účinku,
4) mechanizmy rezistencie.
2 .1 . S e k u n d á r n e m e t a b o l i t y
ako p r í r o d n é látky
Antibiotika a iné sekundárné metabolity sú přírodně
látky. Kedže výše 30 rokov sa viedol spor okolo tohto
tvrdenia, nakoniec sa po mnohých diskusiách táto téza
potvrdila a bola odóvodnená Demainom a Piretom8:
7) Viac ako 40 % húb, aktinomycét a lišajníkov čerstvo
izolovaných z přírody produkovalo antibiotika.
2) Normálna póda a polnohospodárske produkty obsahovali antibakteriálne a antifungálne substancie. Jeden zo
všeobecné spoločenských zdravotných problémov je
produkcia mykotoxínov v pode a počas skladovania
zrna. Tieto mykotoxíny sú sekundárné metabolity s potenciálnymi mutagénnymi, toxickými a antibiotickými
vlastnosťami.
3) Antibiotika ako sekundárné metabolity stí vačšinou

2. Primárné a sekundárné metabolity
a ich význam
Primárný metabolizmus a primárné metabolity (aminokyseliny, nukleotidy, mastné kyseliny a sacharidy) sú po-
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produkované v prírodných podmienkach, ako je napr.
nesterilná, neobohatená podá, nesterilná podá obohatená pšenicou, ďatelinou, hořčičnými semienkami alebo
kukuricou a nesterilné ovocie.
4) Syntézu antibiotik katalyzujú multienzýmové sekvencie, ktoré sú přítomné v přírodě 14 .

génov. Ďalej sa potvrdila inhibícia RNA-polymerázy tyrocidínom a lineárnym gramicidínom. Nie je však isté a potvrdené, že tvorba spor je závislá od antibiotickej aktivity.
Jedna možnost'je taká, že tvorba antibiotik a tvorba spor sú
samostatné fenomény regulované všeobecným kontrolným
mechanizmom20. Druhá možnost' je však taká, že antibiotická produkcia často sprevádza sporuláciu. Antibiotikum
je zabalené v spore a funkcia inhibovať klíčenie sa za týchto
podmienok stává znemožněnou. Samotné inhibitory klíčenia sú velmi známe v hubách a sú to extrémně účinné
sekundárné metabolity.

2.2.Funkcie sekundárných
metabolitov
Po mnohé storočia sa chemici zaujímali o objasňovanie,
izoláciu a charakterizáciu látok v zemskej biosféře. Aplikovali to aj na sekundárné metabolity, ktoré boli objavované
postupné a v určitých množstvách. Po zavedení pojmu
„sekundárné metabolity" nastal medzi biológmi a biochemikmi silný záujem o skúmanie ich funkcií.

Nisbet21 popisuje využitie funkcií mikrobiálnych metabolitov a zaoberá sa vyhledáváním mikrobiálnych metabolitov na inhibíciu proteín-proteínových interakcií. Dospěl
k dvom zaujímavým hypotézám:
1) mikroby produkujúce sekundárné metabolity, ktoré
spósobujú zahynutie iných konkurenčných organizmov, sú takto užitočné pre objavenie nových antibiotik,
2) nie je možné hl'adať molekuly, ktoré selektivně zasahujú
do proteín-proteínových interakcií (napr. medzi rastovými faktormi a ich receptormi).
Vining22 sa v roku 1992 opat' vracia k vysvetleniu úloh
sekundárných metabolitov získaných z mikróbov. Úlohy
sekundárných metabolitov smerujú k variabilnosti a rozmanitosti ciest, ktorými boli sekundárné metabolity získané.
Poukazuje na to, že sekundárné metabolické produkty podporujú produkujúci organizmus dvoma spósobmi:

Struktury sekundárných metabolitov sú velmi rozmanité a odlišné, niekedy právě u jedného druhu mikroorganizmu a tento poznatok pri úzko Specifikovaných podmienkach iba posilňuje teóriu, že sekundárné metabolity nemajú
esenciálnu metabolickú funkciu. Sú produktami špeciálneho metabolizmu15.
Podlá Demaina a Pireta8 funkcie sekundárné metabolity
zhrnúť do takejto podoby:
1) Sekundárné metabolity móžu fungovat' ako transportně
činitele v přenose kovov cez biologické membrány.
Príkladom sú sideramíny, ktorých funkcia je chápaná
ako přenos a solubilizácia Fe. lnou skupinou móžu byť
ionofórové antibiotika, ktorých funkciou je přenos alkalických iónov. K nim patria aj makrotetrolidové antibiotika, ktoré zvačšujú permeabilitu membrán pre vápnik.

a) zlepšujú schopnost' organizmu rásť, reprodukovať alebo
rozšiřovat' sa vo vhodných podmienkach alebo
b) móžu poskytovat' ochranu daného organizmu. Medzi
tieto dané rastové výhody patria siderofóry (vyššie spomenuté Fe-komplexné látky) a autoregulátory.
I keď úlohy mnohých mikrobiálnych sekundárných metabolitov móžu byť dedukované s určitou dóverou, nie sú
vždy použitelné. Existujú tiež niektoré látky, pre ktoré je
ich úloha pre producenta iba hypotetická. Porovnáním
s primárným metabolizmom, enzymológia a regulácia sekundárných metabolických drah je stále málo preskúmaná.
Preto sa molekulovej biologii ponuka riešiť problémy funkcií sekundárných metabolitov a ukázat' nový pohtad na
geny, ktoré kódujú tieto metabolity. Ide o pochopenie týchto signálov určujúcich úlohu metabolitov pre daný organiz-

2) Mnohé trispórové kyseliny a sekundárné metabolity
radu Mucorales majú funkciu sexuálnych hormónov
a regulátorov sexuálneho rozmnožovania16.
3) Aktivně sekundárné metabolity vo funkcii fytotoxínov
(napr. fytotoxíny Pseudonionas) sú rozhodujúce v patogenite pre rastliny17-18. Tieto toxíny indukujúce chlorózu v rastlinných tkanivách zahrňujú napr. tabtoxín
a fazeolitoxín.
4) Huby móžu produkovat antibiotika, ktoré slúžia na
ochranu rastlín proti patogénnym baktériám. Stávajú sa
rastlinnými symbiotickými činitelmi.
5) Spórotvorná funkcia.
Speciálně antibiotika pósobia ako dóležité elementy
v premene vegetatívnych buniek na spory. Sarkar a Pau19
lus zistili, že antibiotika regulujú transkripciu (počas
přechodu baktérií z rodu Bacillus z vegetatívneho rastu na
sporuláciu) selektívnou termináciou funkcií vegetatívnych

mus

23,24

2.2.1. Aktivity sekundárných metabolitov
Rozsah a druh aktivity sekundárných metabolitov
15
v rastlinách a živočíchoch sledoval Vining . Na základe
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jeho prieskumov je možné hovoriť o viacerých aktivitách
sekundárných metabolitov.

ne patogény patria napr. Fusarium oxysporum, ktorý produkuje kyselinu fuzárovú.

Antibiotická aktivita

Iné aktivity

Vysoký poměr mikroorganizmov izolovaných z pódy
ukázal antibiotickú aktivitu. Hlavně početné produkty aktinomycét a mikroskopických hub sa zaraďujú medzi klinicky používané antibiotické látky. V pode, kde sú přítomné velmi rozmanité antagonistické organizmy, je schopnost'
prežitia jedného mikroorganizmu pravděpodobné následkom vylučovania toxických metabolitov.
Aktinomycéty sú pozoruhodné producenty antibiotik,
pretože 3/4 všetkých známých produktov je získaných právě z aktinomycét. Streptomycéty sú špeciálnymi producentami. Antibiotika z aktinomycét majú rozmanité chemické
struktury - sú to často peptidy alebo modifikované peptidy,
ale aj iné nízkomolekulové látky.
Imperfektné huby produkujú váčšinou antibiotika fungálneho typu.
Askomycéty a bazidiomycéty sú menej produktivně,
ale aj ich antibiotika sú menej rozmanité svojimi chemickými strukturami. Málokedy sa objavuje produkcia antibiotik fykomycétami alebo kvasinkami.
Antibiotika ako sekundárné metabolity majú schopnost
inhibovať esenciálně primárné metabolické procesy. Viaceré z nich vykonávajú funkcie antimetabolitov. Avšak, produkty získané z jednej metabolickej dráhy móžu vo všeobecnosti inhibovať rózne primárné procesy. Ich aktivita je
úplné závislá od formy a od rozmiestnenia funkčných skupin.

Sekundárné metabolity móžu mať ďalšie aktivity15, ato:
a) m6žu pósobiť ako inhibitory enzýmov, b) autoregulátory, c) zachytávače minerálov, ď) povrchovo-aktívne
látky.
2.3. Příčiny rozmanitosti
sekundárných metabolitov
Hranice medzi primárným a sekundárným metabolizmom nie sú vel'mi ostré. Primárné metabolické dráhy sú
veími podobné až rovnaké pre vrfmi rozdielne skupiny
mikroorganizmov7. Naproti tomu sekundárné metabolity
a medzi nimi aj antibiotika sú produktami len určitých
skupin mikróbov a často sú odlišné, aj keď pochádzajú
z velmi příbuzných kmeňov toho istého druhu. Genetická
informácia na ich biosyntézu je nielen obmedzená na pomerne úzku taxonomickú skupinu, ale zvyčajne sa prejavuje len v určitých štádiách životného cyklu organizmu alebo
v jednorazovej fermentácii14.
Genetická rozmanitost sekundárného metabolizmu sa
však prejavuje rozvětvenými sériami reakcií. Začiatočné
stupně týchto sérií sa často vyskytujú v taxonomicky odlišných skupinách druhov, kým nasledujúce stupně sú charakteristické pre jednotlivé produkty, ako aj pre určité organizmy.
Bu'Lock 3 (1975) dokumentuje tuto skutočnosť na terpénoch húb a v ich rámci na skupině asi 60 seskviterpénov,
ktoré uvádza Turner1 (1971) ako produkty okolo 35 druhov húb.
Enzymy primárného metabolizmu majú zvyčajne vysokú špecifickosť - katalyzujú přeměnu jedného substrátu na
jediný produkt. V sekundárnom metabolizme sa však vyskytujú enzymy, ktoré nemajú takúto špecifickosť.

Aktivita v živočíchoch
Mnohé antibiotika sa nemóžu používat' na terapeutické
účely v živočíchoch, lebo sú pre ne toxické. Táto záporná
vlastnosť je často výsledkom spósobu činnosti usmernenej
proti jednej z univerzálnych primárných drah. Například
amfomycín, ktorý ruší membránový transport intermediátov peptidoglykánov v baktériách, blokuje glykozyláciu
25
v eukaryotických buňkách .
Mnohé z toxických metabolitov produkované hubami
patria do kategorie širokospektrálnych antibiotik. Selektívnu aktivitu proti specifickým živočišným funkciám majú
niektoré mykotoxíny.

3. Diferenciácia a sekundárný
metabolizmus húb
3 . 1 . S ekundárn y m e t a b o l i z m u s a rast
Pozorovania, pri ktorých sa uskutočňuje rast danej kultury v nutričně bohatom médiu, obsahujú vysoké množstva
sekundárných metabolitov pravidelné produkovaných najčastejšie vo fáze rastu. BďLock 1 rozlišil rastovú fázu ako
„trofofázu" a produkčnú fázu ako „idiofázu". Rozdiel medzi trofofázou a idiofázou je pozorovaný najma v kulturách

Aktivita v rastlinách
Niektoré mikrobiálně patogény rastlín produkujú toxické sekundárné metabolity, ktoré napomáhajú k patogénnym poškodzujúcim efektom na hostitelovi. Medzi fungál-
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jednobunkových baktérií produkujúcich antibiotika, ale nie
tak zřetelné v kulturách vláknitých aktinomycét a húb. Po
fáze nelimitovaného rastu množstvo kultur húb bolo sprevádzané progresívnou spotřebou nutričných látok, čo je
nevyhnutné pre limitový rast. Týmto sa pravidelné zabezpečuje kontrola myceliárnej diferenciácie a biosyntézy sekundárných metabolitov.
Medzi najlepšie preštudované procesy trofofázy-idiofázy patří produkcia patulínu druhom Penicillium urticae.
Penicillium urticae produkuje sériu polyketidových metabolitov zo skupiny patulínu, ktoré stí derivátmi kyseliny
6-metylsalicylovej10.
Mnohé laboratorně a priemyselné fermentácie poukazujú na to, že sekundárné metabolity sú tvořené počas
idiofázy1.
Kinetiku produkcie sekundárných metabolitov hubami
počas submerzného rastu charakterizuji! tri skutečnosti26:
1) charakteristická idiofázová produkcia patulinu a iných
fungálnych metabolitov,
2) biosyntéza kyseliny mykofenolovej, enniatinu a tentoxínu počas trofofázy,
3) bifázová produkcia citrinínového typu, v ktorom sú
produkčně maxima dosahované počas rastu a stacionárnej fázy.

3.2.1. Diferenciácia húb
V roku 1980 boli postulované tri dominantně možnosti
funkcií sekundárných metabolitov pre ich producentov7'10:
1) ekologická úloha v přírodě, 2) regulačná úloha v metabolizme, 3) regulačná úloha v diferenciácii alebo časovo
zhodná s ňou.
Biosyntéza sekundárných metabolitov húb (niekedy
v asociácii so specifickou buňkovou diferenciáciou), ktorá
prebieha počas asexuálnej sporulácie, je limitovaná rastom
daného mikroorganizmu3.
Smith a Berry 28 uviedli, že genetické a biochemické
mechanizmy, ktoré sú striktně obsiahnuté v regulácii diferenciálnej génovej expresie a biosyntéze daných molekul,
sú centrálnym problémom.
Vzájomný vzťah medzi produkciou sekundárných metabolitov, a fungálnou diferenciáciou je rozmanitý a nedá
sa jednoznačné určit' jeho priama závislost' alebo nezávislost' pri róznych typoch húb. Smith a Berry v roku 1974
(cit. 2 8 ) zistili, že maximálna parazitická produkcia ergotových alkaloidov z Claviceps purpurea je v čase, keď sa
tvoria skleróciá. Naopak, pri saprofytickej submerznej kultivácii sú tieto alkaloidy tvořené až po vytvoření konídií.
Mnohí autoři zistili přítomnost fungálnych sekundárných metabolitov v iných reprodukčných strukturách ich
producentov. Zaujímavé výsledky sa získali pri štúdiách
sekundárných metabolitov húb, v ktorých je konidiácia
indukovaná svetlom29. V našom laboratóriu sa připravili
série nekonidiujúcich a konidiujúcich farebných mutantov
Trichoderma viride^0. Z hnědého konidiujúceho mutanta
sa izolovali dva pigmenty antrachinónovej struktury. Ak
však kultura rástla v trne, konidiácia aj tvorba pigmentov
bola velmi slabá 29 ' 31 .

3 . 2 . Mikrobiálna diferenciáci a
a sekundárný metabolizmus
Podlesek a Grabnar27 zosumarizovali rózne interpretácie vzťahu mikrobiálnej diferenciácie a sekundárného metabolizmu následovně:
Posledně štádiá rastu v baciloch sú charakterizované
sporuláciou a syntézou sekundárných metabolitov.
Uzavretý vzájomný vzťah medzi přerušeným vegetatívnym rastom a syntézou antibiotik je podporovaný pozorovaniami citlivosti produkujúcich organizmov na ich vlastně
antibiotika. Táto citlivosť sa ukazuje v nepřítomnosti antibiotika (počas vegetatívneho rastu buniek). Skúmanie tohto
druhu móže indikovať, že peptidové antibiotika jednoznačné inhibujú rast a následnú iniciáciu sporulácie. Peptidové
antibiotika móžu mať regulačně funkcie pri sporulácii alebo
pri vyrastení klíčiacich spor. Mutanty v antibiotickej syntéze nestratili schopnost' sporulácie.
8
Hypotéza navrhnutá Demainom a Piretom roku 1981
naznačuje, že syntéza antibiotik a sporulácia móžu byť dva
samostatné procesy regulované všeobecným kontrolným
mechanizmom nájdeným v niektorých štúdiách syntézy
antibiotik a diferenciácie v aktinomycétach.

Na závěr tejto kapitoly však móžeme jednoznačné povedať, že diferenciácia a sekundárný metabolizmus húb sa
javia ako dva samostatné procesy regulované všeobecným
mechanizmom a neexistuje jednoznačnost' týchto procesov.

4. Produkcia sekundárných metabolitov
hubami
Mnohé huby sú schopné produkovať sekundárné metabolity. V případe bazidiomycét, rozšířených askomycét
a lišajníkov, móžu to byť látky získané z organizmov obsiahnutých v pode. Ale velice množstvo húb ako producentov sekundárných metabolitov má schopnosť produkovať
látky na kvapalných médiách. Sekundárné metabolity róz-
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něho typu sú vhodné použitelné v laboratóriu na chemické,
biochemické a biologické studie. V iných prípadoch tie isté
sekundárné metabolity móžu byť získané z prírodných
zdrojov a z kvapalných kultur bazidiomycét. V kvapalných
kulturách sú sekundárné metabolity přítomné v médiu aj
v mycéliu. Pre příbuzné látky móže byť rozdelenie medzi
médiom a mycéliom často korelované s rozpustnosťou vo
vodě, hoci táto zdánlivá korelácia móže byť výsledkom
niektorých dalších faktorov, napr. přenosu látky cez buňko1
vé membrány .
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c) cyklopentány (napr. brefeldín A známy tiež ako
cyaneín alebo dekumbin, jazmínová kyselina, prostaglandíny),
ď) iné látky (napr.polyketidy, palitantín, kurvalarín).
3) Polyketidy (rozdelujú sa na základe biochemických
procesov na tri- až dekaketidy)
4) Terpény a steroidy
terpény vyskytujúce sa ako monoterpény,
sesquiterpény (napr. trichotecény, kulmorín, fomanozin, salivén a iné),
diterpény (napr. pimarín, giberelíny, kaurény)
sesterterpény (napr. ofiobolín, fuzikocín A)
triterpény a steroidy (napr. cholesterol, ergosterol, fungisterol, tetracyklické triterpény, cefalosporín PÍ, kyseliny trispórové).
5) Sekundárné metabolity odvodené od intermediátov cyklu trikarboxylových kyselin
á) metabolity odvodené od intermediátov cyklu trikarboxylových kyselin,
b) metabolity tvořené kondenzáciou acetátu s intermediátmi cyklu trikarboxylových kyselin (napr. kyselina y-metyltetrónová, erytroskyrín a pod.).
Tieto metabolity majú predovšetkým strukturu 5-článkových laktónov, připadne dvoch spojených laktónov;
v obidvoch prípadoch sú tieto laktóny substituované vo
vol'ných polohách laktónového kruhu.
6) Sekundárné metabolity odvodené od aminokyselin
(napr. penicilíny, cefalosporíny, diketopiperazíny, siderochrómy)
7) Rozmanité sekundárné metabolity (apr. cytochalazíny 3 4 )
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Foster pokládal sekundárné metabolity za rezervně
látky zhromaždené počas produkcie nadbytočných sacharidov a použitelné v čase, keď sú zásoby sacharidov vyčerpané. Tento názor však nevysvetfuje rozmanitost sekundárných metabolitov a ich distribúciu medzi buňkami a danými
podmienkami. Vysvetlenie produkcie sekundárných metabolitov a chemickej rozmanitosti skupin zhrnul Foster 32 do
dvoch závažných poznatkov.
1) Sekundárné metabolity móžu byť produkované z niekol'kých klučových intermediátov primárného metabolizmu a to vtedy, ak je množstvo substrátu iného než
uhlíka obmedzené.
2) Sekundárný metabolizmus poskytuje dráhy na odstránenie intermediátov, ktoré by sa ináč nazhromaždili,
a takto umožňujú nasmerovanie primárných procesov
k týmto intermediátom a k nasledujúcim operáciám
počas časového stresu.
4 . 1 . Klas ifikácia
metabolitov

fungálnych

Turner1 navrhol klasifikáciu fungálnych sekundárných
metabolitov do viacerých skupin:
1) Sekundárné metabolity odvodené bez účasti acetátu
Tieto sú ďalej odvodené:
- striktně od glukózy (napr. kyselina kójová, muskarín, muskaridín) alebo od manitolu, kyseliny glukónovej a i.;
- od intermediátov dráhy kyseliny šikimovej (napr.
fenylalanín, tyrozín, tryptofán, ďalšie aromatické
kyseliny);
- od intermediátov metabolizmu sacharidov a acetátu
(napr. purínové a pyrimidínové bázy).
2) Sekundárné metabolity odvodené od mastných kyselin
a) samostatné deriváty mastných kyselin (napr. kyselina laktarinová, kyselina fagikladospórová),
b) polyacetylény (napr. konjugované acetyl-etylénové
systémy, hexatriín, aromatické a heterocyklické látky),

5. Závěr
Předložený referát zahrnuje základné teoretické poznatky o sekundárnom metabolizme ako špecifickom metabolickom procese, ktorého prejavy sa nemusia vyskytovat'
v každom organizme. Špecifickosť sekundárného metabolizmu je daná jeho předpokládaným druhořadým, vedlejším postavením v ekonomike organizmu.
Hoci klučové prekurzory primárných a sekundárných
metabolitov sú spoločné, jednako v sekundárnom metabolizme vzniká širšia paleta výsledných produktov - sekundárných metabolitov. Zaujímavé je potom sledovat' ich
biosyntetickú dráhu, biologické vlastnosti, funkcie v produkčnom mikroorganizme a určit' ich chemičku strukturu.
Rozmanitost' struktur sekundárných metabolitov v mno-
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hom nasvědčuje, že biosyntetické dráhy ich tvorby a produkcie sa prejavujú rozvětvenými sériami reakcií, čo móže
byť predmetom studia mikrobiálnej biochemie.
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R. Pavlovičová (Department of Biochemistry andMicrobiology, Faculty of Chemistry and Chemical Technology,
Slovák Technical University, Bratislava, Slovák Republic): Fundamental Aspects of Secondary Metabolism
and Its Expression in Fungal Metabolism
Borderline between the primary and secondary metabolism is not very sharp. Secondary metabolism is discussed
as a specific metabolic process that does not necessarily
oceurs during the whole life of organism. Its specificity is
given by its probably minor side position in the economy
of organism. The secondary metabolism involves synthetic
processes producing secondary metabolites of various
structures without obvious function in the producing organism. Some secondary fungal metabolites are beneficial
(antibiotics such as penicillin) while others are harmful
(carcinogens such as sterigmatocystin and aflatoxins).
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