
Enzymatická aktivita (pôdy)



Enzýmy v pôde

 Všetky biochemické procesy ktoré v pôde prebiehajú, sú buď priamo závislé od 

prítomnosti enzýmov, alebo s enzýmami súvisia 

 Spektrum látok prítomných sa v pôde, ktoré sú pre mikroorganizmy energetickým 

substrátom je značne rozmanité. Aby boli pôdne mikroorganizmy schopné tieto

látky využívať v rámci ich metabolizmu, musia disponovať širokou škálou enzýmov.

 Enzymatická aktivita pôd sa nemusí merať priamo. Sleduje sa koncentrácia produktu 

enzymatickej premeny – reakcie; napr. aktivitu enzýmu ureázy je možné určiť na 

základe množstva vyprodukovaného NH3 a CO2

 Vo všeobecnosti platí, že enzymaticky aktívnejšie budú pôdy s vyšším obsahom 

organickej hmoty a optimálnym hydrotermickým režimom.  Enzymatickú aktivitu 

pôd ovplyvňujú: vlhkosť, teplota, pH pôdy, prevzdušnenie, štruktúra pôdy, zasolenie, 

ako aj zaobchádzanie s pôdou, resp. spôsob jej využitia

 K značným zmenám v enzymatickej aktivite pôdy dochádza pri zmene využívania 

pôdy → napr. pri premene lesnej pôdy na poľnohospodársku



Enzýmy - história ich výskumu

 1860 - Louis Pasteur v rámci štúdia kvasiniek predpokladal existenciu enzýmov

 1897 - Edward Buchner dokázal, že enzýmy, ktoré produkujú kvasinky pri 

alkoholovej fermentácii, majú extracelulárnu účinnosť - „fungujú“ aj mimo buniek →

možno ich vyextrahovať a použiť nezávisle na prítomnosti kvasiniek

 1899 - Woods: enzýmy sú síce syntetizované vo vnútri buniek, avšak biochemicky 

nachádzajú často uplatnenie v extracelulárnych priestoroch

 1923 - Summer - prvá úspešná extrakcia enzýmu, konkrétne ureázy



Enzýmy - čo sú zač ?

Bielkoviny, ktoré vystupujú v biochemických reakciách živých organizmov ako 

katalyzátory; ich katalytická účinnosť je rádovo vyššia v porovnaní s inými, napr. 

anorganickými katalyzátormi;  zároveň platí, že ide o veľmi špecifické katalyzátory

Vlastnosti:

 veľkosť enzymatických bielkovín sa pohybuje od cca. 62-och aminokyselín až po 

2500 

 väčšina enzýmov je oveľa väčšia ako substráty na ktoré chemicky pôsobia 

 napriek tomu, že ide o dlhé (“zdanlivo“) lineárne reťazce aminokyselín, 

trojrozmernosť ich štruktúr spočíva v tom, že sú rôznymi spôsobmi “poohýbané“ 

resp. “zvlnené“ do komplikovaných tvarov

 len malá tzv. aktívna časť enzýmu (napr. 3-4 aminokyseliny) sa priamo podieľa na 

katalýze

 môžu tiež obsahovať miesta na ktoré sa viažu tzv. kofaktory → tie sú potrebné pre 

katalýzu

 niektoré enzýmy majú väzbové miesta pre malé molekuly, ktoré sú často či už 

priamymi alebo nepriamymi produktmi, alebo aj substrátmi katalyzovaných reakcií



Enzýmy - vlastnosti

Niektoré enzýmy (transferázy, oxidoreduktázy) obsahujú nízko-molekulovú

nebielkovinovú zložku, ktorou môže byť napr. kofaktor resp. koenzým; tieto súčasti 

sú potrebné pre katalytický účinok

Kofaktory môžu byť 

 organické (napr. flavín) sa zvyknú deliť na 

> tzv. protetické časti: sú pevne viazané k molekule enzýmu 

> koenzýmy (napr. adenozín trifosfát): slúžia na prenos chemických 

(funkčných) skupín medzi enzýmami; niektoré sú vitamínmi (riboflavín, 

tiamín); pri enzymatickom pôsobení sa mení ich štruktúra

 anorganické (napr. ióny kovov)

Enzýmy ktorých účinnosť si vyžaduje prítomnosť kofaktora sú aktívne iba v intracelulárnych priestoroch

Denaturácia bielkovín (enzýmov) - strata ich biologickej účinnosti, dochádza k nej v 

dôsledku zmien fyzikálnych (napr.  T > 65°C) alebo chemických (vplyvom silne 

disociujúcich minerálnych kyselín) vlastností prostredia 

- je sprevádzaná zmenou (poklesom) rozpustnosti 

enzýmov, zmenou optickej aktivity, zmenami priestorového usporiadania resp. 

priestorovej štruktúry enzýmov 



Enzýmy a metabolizmus

 metabolizmus: súbor biochemických procesov – transformácií (najmä) org. látok 

prebiehajúcich v organizmoch, ktoré im umožňujú žiť, rásť a množiť sa

 rozlišujeme medzi dvoma skupinami metabolických procesov:

1. katabolizmus: súbor procesov pri ktorých sa väčšie org. molekuly štiepia a 

vznikajú menšie; väčšinou sa pri nich získava energia, na čo je často potrebný 

elektrónový akceptor,  napr. kyslík; tento sled procesov sa spája s dýchaním; pri 

katabolizme sú a priori štiepené labilné chem. väzby (→ získanie energie) a ktoré sú 

následne nahrádzané pevnejšími 

2. anabolizmus:  časť látok, ktorá vznikne vďaka katabolickým procesom je 

zoxidovaná a zvyšná je použitá na syntézu zložitejších, väčších molekúl; čiže anab. je 

tvorba štruktúrne a hmotnostne zložitejších/ťažších látok z jednoduchších/menších 

reaktantov, táto množina procesov si vyžaduje prísun energie

 v súvislosti s odbúravaním organického znečistenia má význam najmä prvá skupina 

procesov a tiež tzv. kometabolismus pri ktorom sa odbúravajú/degradujú dve 

skupiny látok; jedny sú pre mikroorganizmy zdrojom energie (tie umožňujú ich rast 

a množenie) a k odbúravaniu druhej skupiny dochádza vďaka energii uvoľnenej pri 

degradácii prvej skupiny látok, pričom odbúravanie látok z druhej skupiny 

neumožňuje rast ani množenie 



Enzýmy - zaujímavosti

Na ich pôsobení je zaujímavé, že sa v niektorých prípadoch “správajú ako inteligentné 

molekuly“ (čo sa uplatňuje napr. pri prepise DNA)

 vykazujú vysokú úroveň stereošpecifickosti, regioselektivity a chemoselektivity

 u niektorých enzýmov sa pri reakciách uplatňuje mechanizmus nazývaný v angličtine 

"proof-reading". Vtedy enzým (napr. DNA polymeráza) katalyzuje reakciu v prvom 

kroku a následne v druhom “skontroluje“ či vznikol správny produkt.

Princíp/Mechanizmus enzymatického pôsobenia spočíva napr. v:

 znížení aktivačnej energie reakcie (napr.  z dôvodu zmeny prostredia), resp. znížení 

energie prechodného stavu

 poskytnutí alternatívnych ciest v rámci sledu biochemických reakcií

 e. umožní úspešné zreagovanie látok tým, že spojí aktívne miesta dvoch molekúl  



Enzýmy (názvy)

Systematické:

 substrát + áza: 

protein → proteináza; peptid → peptidáza

 katalyzovaná reakcia + áza

oxidáza, reduktáza, transamináza

 substrát + typ reakcie + áza

alkoholdehydrogenáza, cytochromoxidáza

Triviálne: napr. pepsín



Enzýmy (klasifikácia)

6 tried → podtriedy → podpodtriedy → vlastné enzýmy

Triedy enzýmov: 

 1. Oxidoreduktázy - katalýza oxidačno-redukčných reakcií medzi dvoma substrátmi

 2. Transferázy - prenos funkčných skupín alebo radikálov medzi dvoma substrátmi

 3. Hydrolázy - hydrolýza kovalentnej väzby v substráte

 4. Lyázy - štiepenie kovalentnej väzby bez prítomnosti vody

 5. Izomerázy - intramolekulárne presuny atómov alebo funkčných skupín

 6. Lygázy - reakcie s vysokou spotrebou energie (syntéza látok)

každý enzým má svoj kód, napr.  alkohol dehydrogenáza: EC 1.1.1.1. (táto nomenklatúra 

odkazuje zároveň na reakciu, ktorú enzým katalyzuje)

EC - Enzyme Commission; prvé číslo znamená hlavnú skupinu, druhé podskupinu (to vyjadruje ktorá 

skupina je pri aktivite E. oxidovaná - 1. znamená CHOH), tretie podpodskupinu (odkazuje na 

elektronóvy akceptor - napr. koenzým)...

V pôde sú zastúpené predovšetkým



Enzýmy (ďalší spôsob ich rozdelenia)

 konštitučné enzýmy - ich koncentrácia je bunkou udržiavaná približne na 

konštantnej úrovni, nezávisle na prítomnosti a koncentrácii substrátu

 indukčné enzýmy - ich množstvo v bunke sa pohybuje takmer na stopovej úrovni, 

avšak v prípade ak je to potrebné, sú tieto e. bunkou pomerne rýchlo syntetizované 

(vytvorené); ide o tzv. substrátom podmienené enzýmy



Enzýmy v pôde - pôvod a funkcia ?

Mikrobiálne, rastlinné a živočíšne bunky prítomné v pôde uvoľňujú enzýmy 

 v momente smrti a pri rozpade/rozklade tkanív

 z fyziologických dôvodov (častejšie) - napr. hydrolýza polymérov za účelom získania 

oligomérov prípadne monomérov, ktoré môžu byť následne bunkami odoberané a 

využívané

Enzýmy v pôde katalyzujú reakcie ktoré sa podieľajú na:

 prenose energie (oxidácia organických látok)

 kolobehu prvkov a ich sprístupňovaní pre pôdne organizmy (C, N, P, S)

 kvalite životného prostredia (biodegradácia organického znečistenia)

Množstvo enzýmov prítomných v pôde resp. pôdnych mikroorganizmoch je enormné. 

Napr. minimálne 500 enzýmov je kľúčových pre priebeh biogeochemických cyklov C a N.



Enzým Funkcia Substrát

Amidáza Hydrolýza C-N väzieb; iných ako 

peptidových v molekulách 

lineárnych amidov

Peptidy, Amidy

Arylamidáza Hydrolýza aminokyselín 

pochádzajúcich z peptidov, amidov

al. arylamidov

Arylamidy

DEA - denitrifikačné

enzýmy

Denitrifikácia nitrátov na N2O a N2 Nitráty

Nitrát-reduktáza NO3
-
→ NO2

-
Nitráty

Proteáza Hydrolýza proteínov Proteíny

Ureáza Hydrolýza močoviny za vzniku NH3

a CO2

Močovina

Enzýmy

zúčastňujúce sa na transformáciách N látok v pôde (..niekoľko príkladov)



Enzýmy v pôde - zdroje 

 Živé bunky: cytoplazma, periplazma, viazané na povrch bunkovej steny, výlučky

 Nemnožiace sa živé bunky: spóry mikroorganizmov, bunky vo vegetatívnom štádiu, 

cysty (protozoa) 

 Mŕtve bunky:  enzýmy sa nachádzajú v zhlukoch mŕtvych buniek → z nich difundujú do 

okolitého prostredia

 Viazané na pôdne komponenty (hlavne koloidy, t.j. organickú hmotu a íl)



Enzýmy - forma výskytu v pôde 

intracelulárne - v biomase živých organizmov

extracelulárne - v pôdnom prostredí/roztoku

 voľné - iba malé množstvá

 stabilizované - enzymatické proteíny môžu tvoriť relatívne stabilné komplexy napr. s 

koloidnými látkami organickej a anorganickej povahy; k stabilizácii dochádza z dôvodu 

prítomnosti ílových minerálov a organických látok; katiónovo-výmenné absorpčné 

mechanizmy, van der Vaalsove sily, iónové väzby alebo hydrofóbne povrchy môžu v 

pôde viazať enzýmy → prispievať k ich stabilizácii

Pôda vykazuje enzymatickú aktivitu aj po tom čo sú bielkoviny vystavené deštrukčnému 

pôsobeniu vplyvom tepelnej alebo chemickej denaturácie. Znamená to, že v pôde sú 

enzymatické bielkoviny chránené v zmysle zachovania ich (trojrozmernej) štruktúry, 

priestorovej orientácie a elasticity

Jednotlivé formy sa môžu správať značne odlišne. Aktivita imobilizovanej frakcie môže byť 

nepatrná, zatiaľ čo aktivita zvyšných dvoch môže byť blokovaná vplyvom inhibítora



Enzýmy (význam a pôsobenie extracelulárnych enzýmov)

 V prípade toxických org. kontaminantov prebieha podstatná časť ich biodegradácie

mimo buniek mikroorganizmov



(Wallenstein & Weintraub, 2008)



Priame / nepriame ukazovatele enzymatickej aktivity pôd

 hojne sa vyskytujúce enzýmy v pôde sú napr. ureáza, glomalin, ale aj ďalšie..

 extrakcia a purifikácia enzýmov z pôd je často problematická

 napriek tomu, že enzymatická aktivita pôd je významným indikátorom kvality pôdy, v 

súčasnosti v podstate  nie je dostupná dostatočne robustná metóda ktorá by 

charakterizovala enzymatickú aktivitu pôdy ako celku

 metódy merania enzymatických aktivít sú príliš špecifické - detegujú aktivitu 

konkrétneho enzýmu, pričom pre posúdenie kvality pôdy (napr. z pohľadu jej 

schopnosti odolávať znečisteniu) je dôležité poznať aktivitu niekoľkých desiatok 

enzýmov

 z toho dôvodu sa pri hodnotení kvality pôdy a jej odolnosti voči rôznym stresovým 

faktorom používajú ľahšie merateľné parametre pôdy; napr. obsah mikrobiálne 

viazaného C, intenzita pôdnej respirácie, obsah a kvalita organickej hmoty, pomer C/N, 

atď.



Enzýmy v pôde - environmentálna funkcia - biodegradácia 

významne pomáhajú odbúravať organické znečistenie

 monooxygenáza (alkány)

 dioxygenáza (aromatické uhľovodíky)

 benzoan oxygenáza (aromatické chlórované uhľovodíky)

 dehalogenázy (polychlórované bifenyly)

 lakáza, peroxydáza (pesticídy)



Enzýmy v pôde - vplyv faktorov prostredia

Kontrolovaná veľkým množstvom parametrov prostredia:

 teplota a vlhkosť (hydrotermický režim) (enz. aktivita pôd v trópoch, v miernom 

pásme a napr.  v oblastiach s boreálnou klímou bude odlišná)

 sezónnymi zmenami (zamokrenie, aplikácia hnojív, striedanie ročných období)

 antropogénnymi faktormi (orba, hnojenie, znečistenie, ...)

 parametre pôdnej organickej hmoty (jej celkových obsah a zloženie), 

 pH

 zasolenie pôdy

 koncentrácia toxických látok (anorg. prvkov alebo org. polutantov)



Enzýmy v pôde - vplyv faktorov prostredia

pH

 kyslá oblasť pH zvyšuje mobilitu rizikových prvkov, ktoré pôsobia inhibične na aktivitu 

E.

 pre aktivitu väčšiny enzýmov je optimálne neutrálne pH

 aplikácia organických hnojív prospieva enzymatickej aktivite pôd,  avšak je potrebné 

zároveň upravovať pH (vápniť) - to platí v prípade aplikácie väčších množstiev org. 

hnojív alebo čistiarenských kalov

Zasolenie pôd

 väčšia miera zasolenia pôd sa prejaví zvýšenou elektrickou vodivosťou pôdy

 vo všeobecnosti má zasolenie pôd negatívny vplyv na enzymatickú aktivitu pôd

 dôležité je však aké soli prevažujú v pôde; negatívom sú vysoko-rozpustné sodné soli, 

ktoré vďaka osmotickému efektu znižujú aktivitu pôdnych mikroorganizmov



Enzýmy v pôde - vplyv faktorov prostredia

Toxické prvky a pesticídy - potláčajú mikrobiálnu aktivitu pôd - znižujú množstvo 

mikrobiálnej biomasy prítomnej v pôde

 cieľom remediačných opatrení a zásahov do prostredia, ktoré sa vykonávajú za účelom 

obmedzenia toxického vplyvu ťažkých kovov je často nejaká forma ich imobilizácie; za 

týmto účelom → napr. úprava pH, pridávanie organickej hmoty (sorbent) do pôd, 

úprava redox potenciálu (nastolenie redukčných al. oxidačných podmienok),...

 spomedzi rizikových prvkov sú najtoxickejšie Cd, Hg, Sb, Pb a As (toxicita pre rastliny a 

niektoré mikroorganizmy, napr. mikroskopické huby, je vo všeobecnosti nižšia ako v prípade 

pôsobenia na živočíchov a človeka)

 napriek tomu, že vplyv pesticídov na enzymatickú aktivitu je negatívny, práve enzýmy 

významne pomáhajú perzistentné organické polutanty odbúravať



Enzýmy v pôde - vplyv faktorov prostredia

Imobilizácia enzýmov v pôde 

 enzýmy sú aktívne len v prípade ak sa nachádzajú v pôdnom roztoku

 enzýmy sa v pôde viažu na ílové minerály alebo pôdnu organickú hmotu →

imobilizácia

 imobilizácia enzýmov nemusí byť nutne negatívnym javom, nakoľko enzýmy sú v 

imobilizovanej forme chránené pred pôsobením napr.  zvýšenej teploty (vplyv požiaru)

 vo väčšine prípadov je imobilizácia e. reverzibilný proces → je potrebný určitý čas na 

to aby došlo k obnoveniu enzymatickej aktivity


