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یک گروه از پژوهشگران از دانشگاه یورک )University of York( با 
همکاری محققان فرانسوی از مرکز ملی تحقیقات علمی )CNRS( مارسی، 
مجموعه ای از آنزیم های موجود در قارچ ها را کشف کرده اند که می توانند 
زایالن ها )مولکول های کربوهیدراتی رایج در چوب که بسیار مقاومند( را 
تجزیه کنند. این پژوهش نشان می دهد که خانواده ای از آنزیم ها به نام الیتیک 
Lytic Polysaccharide Mono-Oxy- )پلی ساکارید مونواکسیژنازها 

genases; LPMOs( قادر به تجزیه زایالن ها هستند. 
 از ایـن آنزیم هـا، می تـوان بـرای تبدیـل زیسـت توده چوب بـه مواد 
شـیمیایی بـاارزش هماننـد سـوخت های زیسـتی اسـتفاده کـرد. چـوب 
به عنـوان یـک جایگزیـن بـرای زغـال سـنگ و نفـت، یکـی از منابـع 
امیدبخش تولید سـوخت های زیسـتی به شـمار می رود. با این حال، تجزیه 
چـوب دشـوار اسـت و پاالیشـگاه های زیسـتی )biorefineries(  برای 
تبدیـل چوب به سـوخت نیازمند اسـتفاده از فرایندهای پیش آماده سـازی 
هسـتند و محصـول تولیـدی ایـن فراینـد به دلیـل اسـتفاده باالی انـرژی، 
پرهزینـه اسـت.  در طبیعـت، قارچ هـا نقـش مهمـی در تجزیه چـوب در 
چرخـه کربـن دارنـد و می تواننـد مواد مغـذی را به خـاک بر گرداننـد. این 
ویژگـی قارچ هـا، الهام بخش پژوهشـگران برای بررسـی مکانیزم هایی بود 
کـه اجـازه می دهنـد فرایند تجزیه چـوب رخ دهد. پروفسـور پـال والتون 
)Paul Walton( از گـروه شـیمی دانشـگاه یـورک می گویـد: »در سـال 
2010 در یـک کشـف کلیـدی مشـخص شـد کـه گروهـی از آنزیم های 
موجـود در قارچ هـا که حاوی مس هسـتند، نقش مهمـی در تجزیه چوب 
در طبیعـت دارنـد. پژوهـش حاضـر بـر شناسـایی آنزیم های بیشـتری از 
این دسـت اسـتوار اسـت که توانایی شکسـتن سـاختار مولکولی پیچیده 
چـوب را دارنـد.« وی می افزایـد: »این آنزیم ها ممکن اسـت الگویی برای 
توسـعه ترکیبات آنزیمی بهبودیافته برای کاربرد در پاالیشـگاه های زیستی 
به منظـور تبدیـل چـوب بـه مواد ارزشـمند شـیمیایی بـه شـیوه ای پایدار 
باشـند.« گایدون دیویس )Gideon Davies( از گروه شیمی در دانشگاه 
یـورک نیـز می گویـد: »این کشـف نشـان داد کـه چگونه پاالیشـگاه های 
زیسـتی می توانند چوب را به شـیوه ای دوسـتدار طبیعت و مقرون به صرفه 
بـه سـوخت زیسـتی تبدیل کنند. ایـن امر می تواند مـا را یک قـدم به قرن 

پایـدار 21 نزدیک تـر  کند.« 
طبیعـت ایـران: منابـع ایـن جهـان محـدود 

اسـت و بحران هـای ناشـی از تغییرات 
اقلیمـی و گـرم شـدن کـره زمین 

حـال  در  به سـرعت  نیـز 
گسترش هسـتند. ازاین رو 

بـرای  اسـت  الزم 
پدیده هـای مختلـف، 
راه هـای منطبـق بـا 
و  محیــط زیست 
پـاک  انرژی هـای 
و تجدیـدپذیـــر  
و  اندیشیــــده 
عملیاتـی شـوند. 
میکروارگانیسم ها 
بـا قابلیـت فـراوان 

خــود مـــی توانند 
یکی از جایگزین های 

برخـــی  در  مناسـب 
پدیده هـا باشـند. ایـن امـر 

ما را بیشـتر به فکـر وا خواهد 
داشـت وقتـی بدانیـم کـه هنـوز 

قسـمت عمده ای از میکروارگانیسم ها و 
فعالیت هـای آنها در کره زمین ناشـناخته مانده 

و در هالـه ای از رمـز و راز اسـت.
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180216110522
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