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MIKROBIOLOGICZNE PRZEMIANY LIGNIN 

Ligniny są złożonymi połączeniami, które wytwarzają się w roślinach 

w związku z ich drewnieniem. Na połączenia te zwrócił uwagę przed z gó- 

rą 100 laty A. Payen (1839). Ten chemik francuski stwierdził, że celuloza 

jest związana z połączeniami zawierającymi więcej węgla niż ona sama 

i nazwał je substancją inkrustującą (,,la matiere incrustante ). Następnie 

Schultze (1856) wykazał, że związki te można w drewnie oddzielić od ce- 

lulozy przez działanie kwasem solnym i chlorkiem potasu. W ten sposób 

otrzymał on czystą celulozę. Usuniętą substancję nazwał Schultze ligniną 

(od lignum — drewno). 

Zawartość lignin wynosi w młodych roślinach około 10% ich suchej 

masy, w dojrzałej słomie zbożowej 15—20%0 i w drewnie 20—35'%. 

Połączenia te są interesujące z różnych punktów widzenia. Fizjologo- 

wie i biochemicy badają ich rolę w procesach dojrzewania i starzenia się 

roślin, fitopatologowie — wpływ ich na drobnoustroje chorobotwórcze 

roślin, mikrobiologia gleby zajmuje się procesami ich humifikacji, a zoo- 

technika — przemianami tych związków w czasie ich trawienia. 

Współczesną biologiczną problematykę dotyczącą lignin możemy ując 

w następujące punkty: 

1) powstawanie lignin w organizmach roślinnych; | 

2) wpływ tych związków na rozwój i na właściwości roślin, m. in. 

na odporność ich na choroby; 

3) wpływ lignin na wartość pokarmową i strawność pasz; z uwzględ- 

nieniem udziału mikroflory w ich przemianach w przewodzie pokarmo- 

wym; 

4) przemiany lignin w glebie. 
Badanie lignin z punktu widzenia technologicznego nie będzie tu roz- 

patrywane. 

W niniejszym referacie chciałbym przedstawić obecny stan badań 

nad przemianami lignin w glebie, gdzie stanowią one główny substrat 

substancji próchnicowych, tak ważnych dla struktury i stanu żyzności 

gleby. 

Chciałbym także zwrócić uwagę na przemiany lignin w przewodzie 

pokarmowym organizmów zwierzęcych, gdyż prowadzą one również
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do humusowania się tych połączeń. Przemiany te mogą decydować w du- 
zym stopniu o wartości obornika. 

Budowa i wiaściwości chemiczne lignin 

Jak wiadomo, budowa tych związków nie jest jeszcze dostatecznie 
wyjaśniona. Nie znamy bowiem takich łagodnych rozpuszczalników, z po- 
mocą których można by ekstrahować bez naruszenia ich budowy chemicz- 
nej całą ilość lignin zawartą w badanych materiałach. Z pomocą dioksa- 
nu, etanolu lub acetonu można wyekstrahować z roślin zaledwie kilka 
procent zawartości lignin. Większa ich ilość rozpuszcza się dopiero 
po działaniu na substrat 72% kwasem siarkowym. 

Pod względem składu i struktury chemicznej ligniny nie są jednolite. 
W różnych roślinach, zależnie od ich rodzaju i wieku, budowa chemiczna 
lignin, wielkość ich cząsteczek i zawartość w nich węgla może być różna. 
Podstawową jednostkę strukturalną tego polimeru, którym są ligniny, sta- 
nowią pochodne fenylopropanu, m. in. alkohol koniferylowy (składający 
sle z pierścienia benzenowego i z dołączonego do niego łańcucha trójwę- 
glowego). W ligninach drzew szpilkowych stwierdzono obecność waniliny. 
a w ligninie drzew liściastych, prócz tego związku, znaleziono aldehyd 
syryngowy. Charakterystycznym związkiem dla lignin obecnych w rośli- 
nach jednorocznych jest p-oksybenzaldehyd (rys. 1). Modelowy schemat 
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Rys. 1. Niektóre jednostki strukturalne ligniny (wg Braun- 

sa, 1960) — I alkohol koniferylowy; II — wanilina; III — 

aldehyd syryngowy; IV — p-oksybenzaldehyd 

ligniny, zaproponowany przez Adlera (1957), przedstawia rys. 2. Charak- 

terystyczne dla tego związku, poza wiązaniami eterowymi, są wiązania 

C-C, tworzące pierścienie furanowe, jak również grupy czynne — meto- 

ksylowa i hydroksylowa. Analogiczne typy wiązań oraz grup funkcjonal- 
nych stwierdzono w ligninach roślinnych. 

Według Braunsa (1960) ligniny są polimerem o łańcuchu różnej dłu- 
gości i prawdopodobnie rozgałęzionym. Ich ciężar cząsteczkowy waha 
się w szerokich granicach, bo od 1000 do 10 000 i więcej. Niewątpliwie de- 
cyduje o tym rodzaj użytego rozpuszczalnika. Bardziej łagodne rozpusz-
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Rys. 2. Modelowy wzór ligniny; fragment 

cząsteczki (wg Adlera, 1957) 

czalniki, jak etanol czy aceton, wydzielają iigniny o mniejszym ciężarze 
cząsteczkowym, w porównaniu z działaniem silnych kwasów, jak 72% 
kwas siarkowy. 

Według Bondiego i Mayera (1948) ligniny występujące w trawach 
i w roślinach motylkowych zawierają związki azotowe. Flaig i wsp. (1959) 
znaleźli w ligninie wydzielonej ze słomy zbożowej z pomocą dioksanu, 
a następnie wielokrotnie oczyszczanej, około 0,4% azotu. Zawartość azo- 
tu a-aminowego wynosiła w otrzymanym przez tych badaczy preparacie 

ligninowym około 60%/0 w stosunku do N ogólnego. 
Obecność azotu w ligninach można by wytłumaczyć udziałem przy 

powstawaniu tych związków aminokwasów aromatycznych — fenyloala- 

niny i tyrozyny. 
Obok określenia budowy chemicznej lignin badane są też formy ich 

występowania w roślinach. Freudenberg i wsp. (wg Meyera, 1950) uwa- 

żają, że ligniny są chemicznie złączone z węglowodanami. Za teorią tą 

przemawiałby fakt, że z drewna można wydzielić frakcję ligniny rozpusz- 
czalną w rozpuszczalnikach organicznych po uprzedniej enzymatycznej 

hydrolizie jego celulozy. Obecność węglowodanów w preparatach lignin, 

mimo wielokrotnego ich oczyszczania, stwierdził Kurchner (1958). 

Rozkład lignin w przewodzie pokarmowym zwierząt 

Młode rośliny paszowe, jak trawy, motylkowe, zawierają mało lignin. 

Są one obecne w ściankach ksylemu, w dolnych częściach łodygi. W mia-
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rę dojrzewania roślin wzrasta w nich ilość ligniny i w związku z tym ma- 

leje ich strawność. Szczególnie szybko przebiega proces lignifikacji po 

przekwitnięciu roślin. Według Drapali i wsp. (1947) zawartość lignin 

wzrastała w koniczynie czerwonej z 7,5% we wczesnym okresie jej roz- 

woju do 14% w czasie jej dojrzewania. Ely i Moore (1954) stwierdzili 

przyrost połączeń w trawach z około 5% do 9%. 

W wyniku skarmiania owiec młodą koniczyną, zwierzęta te wydzie- 

lały około 3 razy więcej kwasu hipurowego i benzoesowego, niż owce kar- 

mione koniczyną ściętą po przekwitnięciu. Według Ely'ego i Moore'a 

(1354) ilość kwasów aromatycznych w moczu wskazuje na to, że ligniny 

zawarte w roślinach młodszych są szybciej trawione przez przeżuwacze, 

niż z roślin bardziej dojrzałych. Dla przeżuwaczy stopień strawności pasz, 

a więc m. in. rozkładu zawartych w nich lignin, zależy także od stanu 

aktywności mikroflory w ich przewodzie pokarmowym  (Pazur 

i De Lons. 1948). 

Francois i wsp. (1951) wykazali, że około połowy grup metoksylowych 

zawartych w podawanych cielętom paszach (lucerna, buraki, siano) było 

przez nie rozkładane, co wskazywałoby na degradację w nich lignin. 

Pigden i Stone (1952) podają, że owce mogą częściowo trawić ligniny 

traw, ale że natomiast nie wykorzystują lignin roślin motylkowych, np. 

lucerny. Z badań Ely'ego (1951), Rubnera (1928) i innych wynikałoby, 

że krowy mleczne mogą trawić do 20% lignin zawartych w trawach, 

a króliki tylko kilkanaście procent tych związków. 

Przedstawione tutaj wyniki badań różnych autorów wskazywałyby 

więc na to, że przeżuwacze mogą częściowo trawić ligniny zawarte w po- 

bieranych karmach, przy czym stopień rozkładu tych związków w prze” 

wodzie pokarmowym zwierząt pod wpływem bytującej tam mikroflory, 

jest zależny od rodzaju, wieku i zapewne od struktury zużywanego ma” 

teriału roślinnego. 

Rozkład i przemiany lignin w glebie 

O zachodzeniu rozkładu lignin w glebie świadczy fakt, że mimo do- 

pływu do niej resztek roślin, w których gleba może otrzymywać rocznić 

do 1000 kg lignin na ha, połączenia te nie gromadzą się w większych 

ilościach w tym środowisku. Wśród grzybów uzdolnione w tym kierunku 

są nie tylko pasożyty drzew takie, jak Polyporus abietinus lub Poria, lecz 

także grzyby bytujące w glebie i należące do grupy Hymenomycetes. 

Lindeberg (1955) stwierdził, że grzyby glebowe zdolne do rozkładania 

lignin wydzielają do środowiska enzymy z grupy oksydaz fenolowych. 

Podobne wyniki otrzymali Havlickowa i Rypaćek (1957) oraz Tichy 

i Schanel (1957). 

Oksydazy fenolowe grzybów można zaliczyć do dwóch rodzajów: 1) la-
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kazy, 2) tyrozynazy. Enzymy te utleniają fenole zawierające grupę OH 

w położeniu orto. Tyrozynaza katalizuje także utlenianie tych fenoli pro- 

stych (np. tyrozyny), na które lakaza nie działa. Lakaza utlenia natomiast 

hydrochinon i p-fenylodwuaminę. Według Lindeberga (1950) w różnych 

organach grzybów mogą występować różne rodzaje oksydaz fenolowych. 

Większość Hymenomycetes zawiera lakazę tylko w grzybni. Lakaza może 

występować w nich jako endo- i egzoenzym, natomiast tyrozynaza znaj- 

duje się prawdopodobnie tylko wewnątrz komórek. Badania Diona (1952), 

Fihreusa (1953), Gottlieba i Gellera (1949) wskazują na to, że ligniny 

są utleniane w glebie przez enzymy typu lakaz. W Polsce lieonowicz 

stwierdził w r. 1965, że przy utlenianiu lignin czynna jest także peroksy- 

daza. Hurst i wsp. (1962, 1963) oraz Henderson (1963) wykazali, że 

w przemianach i rozkładzie lignin biorą udział nie tylko oksydazy, ale tak- 

że trudne do wyodrębnienia reduktazy. Autorzy ci zauważyli bowiem 

związek między zdolnością grzybów z grupy Hymenomycetes do reduko- 

wania grupy karboksylowej kwasu m-hydroksybenzoesowego i zdolnością 

ich do rozkładania kwasów huminowych. 

Przy przekształcaniu lignin czynne byłyby więc różne grupy enzy- 

mów. Mechanizm ich oddziaływania nie jest jeszcze wyjaśniony. 

Ligniny mogą być także rozkładane przez niektóre gatunki Fusarium 

(F. nivale i F. lactis, wg Fischera G. 1953). Wśród bakterii częściowo roz- 

kładających ligniny, znaleziono Ps. fluorescens i Ps. aeruginosa (Prévot 

i wsp. 1954). Konetzka i wsp. (1952) stwierdzili rozkład a-konidendryny 

(substancji podobnej wg niektórych autorów do lignin) przez bakterie 

z rodzajów Pseudomonas i Flavobacterium. 

Kroner i Moore (1954) zauważyli, że w rzekach aktywne przy rozkła- 

daniu lignin mogą być także glony. 

Należy sądzić, że dużą rolę w przemianach lignin w glebie odgrywa 

też fauna. Główne jej znaczenie polega, jak się wydaje, na rozdrabnianiu 

i rozprowadzaniu tych związków w glebie, co ułatwia procesy ich roz- 

kładu i humifikacji pod wpływem mikroflory. Ponadto przemiany lignin 

mogą także zachodzić w przewodzie pokarmowym wielu gatunków fauny 

glebowej. Wskazywałyby na to badania Masona (1955) oraz Whiteheada 

i wsp. (1960), którzy stwierdzili, że w niektórych owadach glebowych 

obecna jest oksydaza fenolowa (zapewne wytwarzana przez rozwijające 

sie w nich drobnoustroje). Na ogół jednak udział fauny glebowej w prze- 

mianach lignin jest dotychczas słabo poznany. , s" 

Bardziej szczegółowe prace dotyczące biochemizmu przemian ligniny 

przeprowadzili m. in. Flaig i wsp. (1959, 1963). Mianowicie autorzy ci, ba- 

dając różne frakcje słomy zbożowej podczas jej rozkładu z dodatkiem 

NaNO, stwierdzili po około 400 dniach trwania doświadczenia spadek 

w ich ligninie zawartości grup metoksylowych (z ok. 15 do ok. 70/0, 

3 — Postępy Nauk Roln. nr 3
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tab.). Węgiel tych grup, jak wykazały dodatkowe badania z radioaktyw- 
nym węglem, został wbudowany w metioninę i serynę komórek drobno- 
ustrojów (Flaig, 1963). Równocześnie zaznaczył się w ligninie po ok. 400 
dniach wzrost ilości azotu aminowego z ok. 0,5 do ok. 3% N i nieduży 
spadek zawartości węgla (z ok. 59 do ok. 54%). Drobny przyrost zawar- 
tości tlenu (z ok. 31 do ok. 33%) był spowodowany wg Flaiga i wsp. pow- 
stawaniem grup karboksylowych. 

Zmiany składu chemicznego ligniny w słomie podczas jej rozkładu z dodatkiem 

azotu mineralnego (wg. Flaiga i wsp. 1959) 
  
  

Skład chemiczny 

  

    
    

lignin °/o 

  

  

с H O —осн, М М a-aminowy 

ogólny w 0/0 N ogólnego 

Liczba dni | 

0 58,6 56 31,4 15,3 0,5 58,0 

260 58,0 5,8 29,9 7,8 3,3 21.0 

410 54,3 5,8 32,9 7,3 3,0 17,0 

Na zdolność lignin do łączenia się z organicznymi związkami azotu, 

m. in. z kazeiną lub z białkiem wyodrębnionym z jęczmienia i soi, zwró- 

cili także uwagę Lynch i Lynch (1958). Warto tu przypomnieć, że tworze- 

nie się kompleksów lignino-proteinowych wykazał już swego czasu Pa- 

ge (1930, 1932) oraz Waksman (1936). 

Produkty przemian lignin mogą tworzyć połączenia nie tylko z azo- 

tem organicznym w postaci związków aminowych, ale także z azotem mi- 

neralnym. Według Mattsona i Koutler-Andersson ligniny mogą łączyć 
się z amoniakiem, tworząc połączenia podobne do niektórych frakcji hu- 

musowych czarnoziemu. Bremner (1957) stwierdził, że preparaty ligni- 

nowe po zadaniu ich kwasem azotawym wiązały część azotu azotynowe- 

go, przy czym reakcji tej towarzyszył rozkład grup metoksylowych. 

Wg szczegółowych badań Stevensona i Swaby'ego (1964) grupy metoksy- 

lowe lignin tworzą w wyniku reakcji z kwasem azotawym lotny zwią- 

zek CH;ONO. 

Mechanizm rozkładu lignin zbadano dotychczas tylko 
częściowo. Zidentyfikowano już m. in. następujące produkty pochodzące 

z ich rozpadu: kwasy — wanilinowy, syryngowy, p-hydroksybenzoesowy, 

hydroksycynamonowy oraz wanilinę, aldehyd syryngowy i p-hydroksy” 

benzaldehyd. 

W czasie przemian lignin w pierwszej kolejności następuje ich deme- 
toksylacja. Henderson (1957, 1963), badając rozkład pod wpływem grzy” 
bów glebowych (Haplographium sp., Hormodendrum sp. i Penicillium sp.) 

pochodnych ligniny m. in. kwasu metoksybenzoesowego, stwierdziła, że
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najszybciej ulegał demetoksylacji kwas p-metylobenzoesowy i że z jego 
izomerów orto- i meta- odrywały się grupy metoksylowe znacznie wol- 
nicj. Kwasy z dwoma grupami metoksylowymi były wolniej demetylo- 
wane, niż kwasy jednometylowe. Produktem przemiany kwasu 1,2-dwu- 
metoksybenzoesowego okazał się kwas wanilinowy (rys. 3). Następnie 
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он OCH3 OCH3 
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Вуз. 3. Demetoksylacja kwasów aromatycznych (pochodnych ligniny) 
przez grzyby glebowe (wg Henderson, 1957): I — kwas p-metoksyben- 
zoesowy; II — kwas p-hydroksybenzoesowy; III — kwas protokatechu- 
Sowy; IV — kwas 1,2-dwumetoksybenzoesowy; V — kwas wanilinowy 
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Rys. 4. Przekształcanie kwasów aromatycznych (pochodnych ligniny) 

w związki łańcuchowe przez grzyb Polystictus versicolor twg Hender- 

son, 1963): a) kwas o-hydroksybenzoesowy; II — katechol; III — kwas 

mukońowy; IV — kwas B-ketoadypinowy; b) I — Kwas m-hydroksy - 
benzoesowy; II — kwas p-hydroksybenzoesowy; III — kwas wanilino- 

Wy; IV — kwas protokatechusowy; V — kwas B-ketoadypinowy
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Henderson (1963) wykazała z pomocą grzyba Polystictus versicolor, 

że zdemetylowane kwasy hydroksybenzoesowe mogą przekształcać się 

poprzez katechol lub kwas protokatechusowy w kwas BP-ketoadypinowy 

(rys. 4). 

Proces demetoksylacji jest katalizowany, jak wykazały badania Leo- 

nowicza (1965), przez peroksydazę i dopiero produkt tej demetoksylacji 

(o-dwufenol) jest utleniany przez lakazę. Przebieg odłączania się grup 

metoksylowych pod wpływem peroksydazy nie jest jeszcze dokładnie 

poznany. 

W przemianach lignin czynne mogą być także enzymy redukcyjne. 

Henderson (1963) stosując przy hodowli grzyba Polystictus versicolor 

technikę pokrywania wzrostem w postaci kożucha (tzw. technika ,fungal 

mat”), stwierdziła redukowanie się kwasów aromatycznych do aldehy- 

dow i następnie do alkoholi (rys. 5). 

Cu OGH3 or 

o COOH CH CH2 0H 

I II III 

Rys. 5. Redukcja kwasu metoksybenzoesowego przez 

grzyb Polystictus versicolor (wg Henderson, 1963): 

I — kwas m-metoksybenzoesowy; II — aldehyd 

m-metoksybenzoesowy; III — alkohol m-metoksy- 

benzoesowy 

Jak sądzi Flaig (1963) powstające w czasie przemian lignin dwufenole 

mogą łączyć się pod wpływem oksydazy fenolowej z aminokwasami. 

Według Trautnera (cyt. przez Flaiga, 1963) w procesie tym następuje 

w przypadku dwufenoli mających grupy hydroksylowe w położeniu orto 

(np. w katecholu) dekarboksylacja jednego z przyłączonych aminokwa- 

sów z kolejną dezaminacją oksydacyjną (rys. 6). Flaig podaje (1963), ae 

p-dwufenole przyłączając aminozwiązki nie ulegają procesowi dezam!” 

nacji i dekarboksylacji. 

Przemiany lignin w glebie mogą przebiegać w 2 kierunkach. Miano- 

wicie część ich może przekształcać się w substancje humusowe, gdy dru- 

ga składająca się z frakcji mniej skondensowanych może ulegać głównie 

rozkładowi. Udział lignin w tworzeniu się próchnicy wykazali już daw” 

niej Fischer F. (1920), Page (1930, 1932), Waksman (1936) i inni. Za słusz- 

nością ich poglądów przemawia m. in. podobieństwo między budową che- 

miczną lignin i frakcji kwasów humusowych, zwłaszcza obecność grupy 

metoksylowej w obu tych substancjach. Zapewne w wyniku tego ligniny 

zachowują się podobnie podczas ekstrakcji i koagulacji, jak kwasy hu-
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Rys. 6. Bieg oksydacyjnej dezaminacji (wg Trautnera, cyt. przez 

Flaiga, 1963) 

minowe. Sórensen (1963), frakcjonując ligniny w taki sam sposób jak 

kwasy humusowe, znalazł, że ok. 70% lignin przeszła do frakcji kwasów 

huminowych, 3% — do frakcji fulwokwasów i 9% — do humin. 

Chan (1947) starał się poznać bieg przekształcania się lignin w,sub- 
stancje humusowe w glebie. W tym celu dodał ligniny do mieszaniny 

piasku i gliny, zaszczepiając ją wyciągiem z czarnoziemu. Po 11 miesią- 

cach wyodrębnił z tej gleby produkty podobne do kwasów huminowych. 

W ostatnich latach różni badacze, stosując metody spektrochemiczne 

1 chromatograficzne, stwierdzili obecność lignin lub ich pochodnych 

w kwasach huminowych (Morrison 1958, 1963; Flaig 1963, Simonart 1964 

l inni). 

Z badań Morrisona (1958, 1963) Flaiga (1963), Simonarta (1964) i in- 

nych wynikałoby istnienie dwóch sposobów przekształcania się lignin 
w substancje próchnicowe, zależnie od stopnia ich skondesowania i od ich 

odporności na rozkład. W ogólnym zarysie bieg przemian lignin przedsta- 
wiałby się następująco: 

l. Ligniny bardziej złożone: przekształcanie się ich bocznych łańcu- 
chów w wyniku demetoksylacji i utleniania — łączenie się zmodyfikowa- 

nej ligniny z azotem organicznym i mineralnym, kondensacja tych związ- 

ków na kwasy huminowe (Bremner, 1957; Flaig 1963). e 
2. Biologiczny rozkład mniej złożonych lignin do prostych chinonów, 

następnie reagowanie tych połączeń z aminokwasami i kondensacja pow-



38 W. Myśków 

stających produktów na kwasy huminowe (Horner i Sturm, 1957, Flaig, 
1963, Kononowa 1963). 

O możliwości przekształcania się lignin w związki humusowe (patrz 
punkt 1) świadczyłyby badania Morrisona (1958), Flaiga (1963) i Simo- 
narta (1964). Znaleźli oni bowiem w kwasach huminowych obecność frak- 
cj. chemicznie mało zmienionej ligniny. Simonart (1958, 1959, 1964) wy- 

kazał w swoich pracach nad humifikacją substratów znakowanych C':. 

że z około 350/0 ligniny wprowadzonej do gleby utworzyły się po miesią- 

cu kwasy huminowe, natomiast z aldehydów aromatycznych, to jest 

z plerwszych produktów rozkładu lignin powstało w tym czasie tylko 

około 5% tych kwasów. Warto także nadmienić wyniki badań Sowdena 
i Atkinsona (1949), którzy stwierdzili, że lignina zawarta w glebowej 

frakcji próchnicy różniła się pod względem składu chemicznego od ligni- 

ny zawartej w roślinach. Lignina glebowa miała bowiem znacznie niższą 

zawartość metoksylu (0,5 — 1,1%), natomiast więcej azotu (ok. 3% N) 

w porównaniu z ligniną roślinną (ok. 0,5%0 N). 

Na ogół możemy powiedzieć, że w okresie ostatnich 20 lat poczynio- 

no duże postępy w badaniach nad biochemizmem rozkładu i przemianami 

lignin. Jednakże problem ten kryje w sobie jeszcze wiele niejasności. Są- 

dzimy, że obecnie należałoby zwrócić specjalną uwagę na strukturę che- 

miczną różnych lignin pierwotnych i produktów ich rozkładu pod wpły- 

wem drobnoustrojów, a przede wszystkim na enzymatykę tak złożonego 

procesu, jakim jest rozpad lignin. 

* * 

* 

Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie prof. dr J. Ziemięckiej za krytyczne 

uwagi udzielane mi przy redakcji tego artykułu. 
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