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1. Bevezetés
Az elmúlt évtizedben a biotechnológia, azon belül is a fonalasgombák, baktériumok és
extracelluláris enzimek alkalmazása egyre szélesebb körű felhasználási lehetőséget nyújtott a
cellulóz- és papíriparnak. A jelenleg használt és fejlesztés alatt álló technológiák közé tartozik
az először és újra használt rostok tulajdonságainak változtatása, az enzimes előfehérítés, a
papíripari szennyvíz tisztítása, illetve vegyszerek és üzemanyagok előállítása fából származó
lignocellulózokból (Mansfield és Esteghlalian, 2003). A hagyományos technológiák
kiegészítése, helyettesítése biotechnológiai folyamatokkal számos gazdasági és környezeti
előnyt jelent, mint például a nyersanyagok ésszerűbb felhasználása, az energia megtakarítás,
továbbá a természet számára lebonthatatlan, szennyező hulladékok és melléktermékek helyett
a természetes körfolyamatokba visszavezethető termékek előállítása.
A nyers cellulóz hagyományos fehérítése során klórt használnak, mely a ligninnel
kimosható klór-lignint, a lignin lebomlási termékekkel pedig klór-fenolokat képez. A nagy
környezeti terhelést jelentő klórozott vegyületek - köztük dioxinok is - megjelennek a
fehérítés szennyvízében, valamint a szennyvíziszapban, ezért vált szükségessé a klórt teljesen,
vagy részben kiváltó környezetbarát fehérítési eljárás(ok) bevezetése. A xilanázos
előkezeléssel kiegészített kémiai fehérítés (biofehérítés) jelenleg az egyetlen ipari méretekben
is használt biotechnológiai megoldás a nyers cellulóz fehérítésére. A xilanázos kezelés eddig
nem teljesen felderített mechanizmussal segíti elő a kémiai fehérítés hatékonyságát,
alkalmazásával jelentősen csökkenthető a fehérítés vegyszerigénye. A papíripari gyakorlatban
cellulázmentes vagy cellulázban szegény xilanáz készítményekre van szükség, mivel a xilanáz
mellett jelenlevő celluláz a biofehérítés során ronthatja a papír szilárdságtani tulajdonságait
(Viikari és mtsai, 1994; Viikari, 2003).
A xilanázos előfehérítésnek, illetve a cellulóz- és papíriparban használt más enzimes
kezeléseknek az előnye, hogy könnyen beilleszthetők a már meglévő műveletekbe és nem
igényelnek drága, bonyolult technológiát. Alkalmazásuk fő gátja mindeddig az enzimek
magas ára volt, mely az elmúlt években csökkeni kezdett, vonzóbbá és gazdaságilag
életképessé téve ezeket a technológiákat. Jelenleg olyan interdiszciplináris kutatás folyik a
mikrobiológiában, a molekuláris biológiában és az enzimológiában, mely az enzim előállítás
hatékonyságának további növelését, következésképp a kereskedelmi ár csökkentését célozza
(Mansfield és Esteghlalian, 2003).
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1.1 Előzmények
A Dél-Afrikai Cellulóz- és Papíripari Vállalat (South African Pulp and Paper Industry,
SAPPI) Biotechnológia Laboratórium és a BME Mezőgazdasági Kémiai Technológia
Tanszék közötti, kormányközi TéT együttműködésen alapuló kutatómunka fő témája a
cellulázmentes vagy cellulázban szegény xilanáz enzimrendszert termelő fonalasgombák és
tenyésztési körülményeik vizsgálata, illetve a termelt enzimek előfehérítő hatásának
kipróbálása papíripari nyers cellulózon.
A biofehérítéshez használt kereskedelmi enzimeket süllyesztett fermentációval (Submerged
Fermentation, SF) termeltetik, melyet a felhasználás előtt a nyert enzim elválasztása, sok
esetben tisztítása követ. A szilárd fázisú fermentáció (Solid State Fermentation, SSF) sok
enzim előállításának és alkalmazásának gazdaságos lehetőségét nyújtja. Az SSF-nek számos
előnye van a süllyesztett fermentációval szemben, mint például a térfogategységre vetített
nagy termelékenység, az olcsó beruházási és működtetési költség, illetve a nyert termék
egyszerű feldolgozása, vagy tisztítási műveletek nélküli közvetlen alkalmazása bizonyos
biotechnológiai folyamatokban.
A fonalasgombák kedvelik az alacsony víz aktivitású közeget, a baktériumoknál és
élesztőgombáknál általában több xilanázt termelnek, melyet a tápközegbe bocsátanak, ezért az
SSF-es xilanáz termelés kedvelt mikrobái. A termofil fonalasgombák általában hőstabil
xilanázt termelnek, mely a hatékony biofehérítés egyik feltétele. Az Aspergillus-ok pedig
magas fehérje kibocsátásuk miatt az ipari enzimtermelés egyik leggyakrabban használt
fonalasgombái. Az A. oryzae faj különleges szerepet tölt be, mivel az emberi egészségre nem
jelent veszélyt, tenyésztése munkavédelmi szempontból problémamentes.
A szakirodalomban található közleményekben a szűrővizsgálatok során az összehasonlított
mikrobák közül a xilanáz és celluláz termelés alapján választják ki a legjobb izolátumokat,
majd a kiválasztott törzsek és xilanázaik további vizsgálatával, illetve a tenyésztési
paraméterek optimalizálásával állítják elő a biofehérítésre használt xilanáz készítményeket.
Egy enzimkészítmény jó biofehérítő hatása azonban a xilanáz aktivitáson kívül számos
ismert, illetve ismeretlen paramétertől függ. Ezért szükség van egy olyan szűrővizsgálat
felépítésére, mely a megfelelő enzimtermelés mellett a biofehérítést is vizsgálja, így biztosítja,
hogy olyan mikroba xilanáz termelése kerüljön optimalizálásra, mely a leghatékonyabban
működik nyers cellulóz biofehérítésekor.
A statisztikai kísérletterveket egyre gyakrabban használják SSF-es enzimtermelés
optimalizálásához, mivel ezek a módszerek lehetővé teszik a vizsgált faktorok közt fellépő
kölcsönhatások megjelenítését. Statisztikai kísérlettervvel kiterjedten vizsgálták a szubsztrát
6

nedvességtartalmának és mennyiségének, a tenyésztés időtartamának, illetve az inokulum
mennyiségének hatását a xilanáz termelésre. Nitrogénforrás kombinációk és a tenyésztés pH
értékének hatása, illetve e faktorok közt fellépő kölcsönhatások azonban kevésbé felderítettek.
Az SSF egyik hátránya az SF-fel szemben, hogy a fermentoros pH szabályozás egyelőre nem
megoldott, ezért különös jelentősége van, ha a táptalajkomponensek minőségi és mennyiségi
változtatásával befolyásolni lehet a tenyésztés pH értékét.
A β-xilozidáz, az α−arabinofuranozidáz és az α−galaktozidáz gyakran működnek a
xilanázzal szinergikusan, így feltehetően elősegítik a xilanázos előfehérítést. Ezért érdemes a
termelődésüket a xilanázzal egyidejűleg vizsgálni, így a fermentáció kiválasztott
paramétereinek optimalizálásával a xilanáz mellett a kísérőenzimek hozamát is növelni
lehetne.
Számos tanulmány igyekszik az SSF alkalmazásával és optimalizált xilanáz termeléssel
olcsó enzimforrást biztosítani a biofehérítés számára. Azonban - tudomásunk szerint – eddig
egyetlen közlemény sem vetette fel, hogy a nyers SSF termék extrahálás és tisztítás nélküli
közvetlen felhasználása gazdaságos xilanáz előállítási és alkalmazási lehetőséget nyújthat
nyers cellulóz biofehérítéséhez.
A trópusi és szubtrópusi országokban a cellulóz- és papíripar egyik fontos nyersanyaga az
eukaliptuszfa. Ugyanezekben az országokban a cukornád extrahálási maradék (bagasz) a
legnagyobb mennyiségben képződő mezőgazdasági hulladék, mely olcsó nyersanyagot
biztosít a gyengébb minőségű papírok előállításához. Az eukaliptusz és bagasz nyers cellulóz
tehát a papírgyártás széles körben használt köztitermékei, ezért indokolt a biofehérítésükre
alkalmas, olcsó enzimkészítmények előállítása.
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1.2 Kísérleti célkitűzések
Kísérleti célkitűzésünk nyers cellulóz biofehérítésére felhasználható, olcsó xilanáz enzim
előállítása volt, minimális celluláz kísérőenzim tartalommal.
Célunkat az alábbi módon kívántuk elérni:
•

Megfelelő szűrővizsgálat felépítése az SSF-ben, eukaliptusz, illetve bagasz nyers
cellulóz szubsztráton nagy mennyiségű és biofehérítésre alkalmas xilanázt termelő
törzsek kiválasztására, a tanszéken található termofil fonalasgombák és Aspergillus
oryzae izolátumok közül.

•

A szűrővizsgálat alapján kiválasztott törzsek xilanáz termelésének optimalizálása a
szubsztrát kiindulási nedvességtartalmának, a nedvesítő sóoldat nitrogén és foszfor
tartalmának, illetve a tenyésztés pH értékének és időtartamának függvényében, az
egyedi kísérletek mellett részfaktortervvel és válaszfelület módszerrel. A különböző
nitrogénforrások közt fellépő és a tenyésztés pH értékét befolyásoló kölcsönhatások,
illetve a xilanáz enzimmel egyidejűleg termelődő kísérőenzimek vizsgálata
részfaktortervvel.

•

A vizsgált Aspergillus oryzae törzsek xilanázainál az enzimaktivitás hőmérséklet és
pH optimumának megállapítása, hőstabilitási görbe felvétele.

•

Új biofehérítési módszer bevezetése, mely során a teljes SSF anyagot (termelt
enzimek, biomassza és a maradék szubsztrát) extrahálás és tisztítás nélkül keverjük a
fermentáció szubsztrátjával megegyező nyers cellulózhoz. A nyers SSF xilanázok
biofehérítő

hatásának

és

költségének

enzimkészítményekkel.
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összehasonlítása

kereskedelmi

2. Irodalmi áttekintés
2.1 A xilán szerkezete
A természetben előforduló növényi biomassza megközelítően 20-30 %-át hemicellulózok
alkotják, melyek a cellulózhoz kötődő heterogén poliszacharidok (Kulkarni és mtsai, 1999). A
kemény fákban (pl. tölgy) és egynyári növényekben nagyobb, míg puha fákban (pl. fenyő)
kisebb mennyiségben fordulnak elő. A hemicellulóz fő komponense általában a xilán,
emellett glükán, mannán és arabinán az alkotói (Beg és mtsai, 2001).
A xilán egy heteropolimer, fő láncát (1→4) kötéssel kapcsolódó β-D-xilanopiranozil
egységek adják. A főláncon általában különböző szubsztituensek vannak, mint az O-3
helyzetben kötődő L-arabinofuranóz, valamint a D-glükuronsav és a 4-O-metil-Dglükuronsav, melyek O-2 helyzetben kapcsolódnak. Számos fafajnál, különösen kemény
fáknál a xilán acetilezett. Az acetil csoport leggyakrabban O-2 vagy O-3 helyzetben kötődik
(Biely, 1985). Az 1. ábra szemlélteti a főlánc felépítését és a lehetségesen kapcsolódó
oldalcsoportokat. Az arabinóz szubsztituenshez C-3 helyzetben még hidroxifahéjsavak, mint a
ferul- vagy p-kumársav kapcsolódhatnak (Mueller-Harvey és mtsai, 1986). Több
tanulmányban kimutatták, hogy a lignin a hemicellulózhoz a xilán oldalcsoportjain keresztül
kötődik kovalensen. Éterkötés jöhet létre az arabinóz és a lignin között (Kulkarni és mtsai,
1999), vagy észterkötés a glükuronsav és a lignin között (Das és mtsai, 1984), illetve gyakran
a ferulsav csoportokhoz kötődik a lignin (Scalbert és mtsai, 1985). A xilánon lévő
oldalcsoportok meghatározzák a poliszacharid oldhatóságát, fizikai szerkezetét, reaktivitását
és az enzimes hasítás mértékét (Kulkarni és mtsai, 1999).
A szubsztitúció mértéke és a szubsztitúciós csoportok összetétele a xilán eredetétől függ;
hasonlóan a xilán polimerizációs fokához, mely a keményfákban magasabb (150-200), mint a
puhafákban (70-130) (Kulkarni és mtsai, 1999).
Kristályosítva a xilán főlánc helikális szerkezetet mutat, azonban vizes közegben egyelőre
nem ismert a háromdimenziós szerkezete (Kulkarni és mtsai, 1999).
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2.2 Xilánt bontó enzimek
2.2.1 Xilanáz és kísérőenzimjei
Mivel a xilán egy heterogén polimer, lebontását több enzimből álló komplex rendszer végzi
(1.

ábra).

A

legfontosabb

az

endo-β-1,4-xilanáz

(β-1,4-xilán

xilanohidroláz,

EC 3.2.1.8), mely a főláncot hasítja, legkönnyebben és ezért leggyorsabban a nem
szubsztituált

szakaszoknál.

Hasítási

termékei

nem

szubsztituált

vagy

észteresített

oligoszacharidok. A főláncon található oldalcsoportokat a megfelelő glükozidázok vagy
észterázok támadják, melyeket kísérőenzimeknek nevezünk. Az α-L-arabinozil csoportokat az
α-L-arabinofuranozidáz

(α-L-arabinofuranozid

arabinofuranozidáz,

EC

3.2.1.55),

a

D-glükuronozil és a 4-O-metil-glükuronozil csoportokat az α-glükuronidáz (EC 3.2.1.139),
az ecetsavat, ferulsavat és p-kumársavat pedig a megfelelő észterázok hasítják le. A βxilozidáz (xilobiáz vagy exo−β-1,4-xilanáz) (β-1,4-xilán xilohidroláz, EC 3.2.1.37) a
xilooligoszacharidok nem redukáló végét támadja és D-xilózt szabadít fel (Biely, 1985).

1. ábra Egy hipotetikus növényi xilán szerkezet, és a mikrobiális xilanolitikus enzimek hasítási
helyei (Biely, 1985; Beg és mtsai, 2001).
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A xilán hidrolízise során az endoxilanáz szinergikusan működik a kísérőenzimekkel
(de Vries és mtsai, 2000). Az endoxilanáz szubsztituált oligoszacharidokat szabadít fel,
melyek könnyebben terjednek és kedvezőbb szubsztrátok a kísérőenzimeknek. Ugyanakkor az
oldalcsoportok lehasításával a kísérőenzimek új támadási felületet biztosítanak az
endoxilanáznak (Biely, 2003).
2.2.2 Az enzim szintézis szabályozása
A baktériumok és a fonalasgombák többségében az endoxilanáz és a β-xilozidáz konstitutív
módon kis mennyiségben termelődik és választódik ki a sejtből, majd olyan kis méretű
molekulákat (xilóz, xilobióz, xilooligoszacharidok) szabadít fel a poliszacharidból, melyek
permeáz enzim(ek) segítségével át tudnak jutni a sejtmembránon. Ezek a molekulák jelzik a
sejtnek a poliszacharid jelenlétét és beindítják a lebontáshoz szükséges enzimek nagyobb
mértékű termelését (2. ábra). Xilanáz termelést indukálni tudtak xilózzal, xilobiózzal és annak
pozicionális izomerjeivel, xilánnal és metil-β-D-xilopiranoziddal, illetve tioxilobiózzal is
(Kulkarni és mtsai, 1999).

2. ábra A xilanáz bioszintézis regulációja (hipotetikus modell) (Kulkarni és mtsai, 1999).
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Aspergillus-oknál a szabályozást molekuláris szinten A. niger-en tanulmányozták.
Azonosítottak egy XlnR-nek nevezett transzkripciós aktivátort (van Peij és mtsai, 1998a),
mely nemcsak a xilanolitikus hanem más - de nem az összes - cellulolitikus enzim
expresszióját is aktiválja (van Peij és mtsai, 1998b). A. oryzae-ban egy olyan aktivátort
azonosítottak, amely hasonló DNS régióhoz kapcsolódik, mint a XlnR (de Vries és Visser,
2001).
A xilánt bontó mikroorganizmusok gyakran termelnek párhuzamosan xilanáz és celluláz
enzimet. Közülük némelyeknél nemcsak a xilán, hanem a cellulóz is indukálja a xilanáz
enzim termelését. Habár némely mikrobánál a xilanáz és a celluláz enzimek szintézise különkülön szabályozott, másoknál mindkét enzim termelése szorosan függ a cellulóztól (Haltrich
és mtsai, 1996).

2.2.3 Endoxilanázok
2.2.3.1 Csoportosítás
Az endoxilanázokat (EX) két csoportra oszthatjuk. Az egyikbe a nagy molekulatömegű,
alacsony izoelektromos ponttal (pI) rendelkező enzimek, míg a másik csoportba az alacsony
molekulatömegű, magas pI értékkel rendelkező xilanázok tartoznak (Wong és mtsai, 1988). A
savas, nagy molekulatömegű (> 30 kDa) EX-okat a 10-es (korábban F) glükanáz családként,
míg a bázikus, alacsony molekulatömegűeket (< 30 kDa) a 11-es (korábban G) családként
jelölték. A két családhoz tartozó EX-ok harmadlagos szerkezete határozottan eltér. Az egyes
családok tagjainak hasonló a fehérje lánc hajtogatottsága (folding), ezek a harmadlagos
szerkezetek konzervatívabbak, mint az aminosav sorrend (Biely, 2003).
2.2.3.2 Szerkezet, katalitikus domén
Egy családon belül a legkonzervatívabb tartománynak a katalitikus rész (domén) tűnik
(3. ábra). A 11-es család EX-ai kisebbek; tömör molekulák, melyet főleg β-lemezek alkotnak,
a katalitikus csoport egy hasadékban van, melyben 5-7 xilopiranozil csoportból álló lánc fér el
(Wakarchuk és mtsai, 1994). A 10-es családba tartozó EX-ok harmadlagos szerkezete
tipikusan egy [α/β]8 henger, mely az un. „salátás tál’ alakot eredményezi (Derewenda és
mtsai, 1994). A szubsztrát a „tál” aljában lévő sekély vájatba tud kötődni, mely sokkal
laposabb a 11-es család tagjainak szubsztrátkötő helyénél. Ez a sajátosság és a nagyobb enzim
általánosan jobb konformációs flexibilitása eredményezi, hogy a 10-es családba tartozó
xilanázoknak kisebb a szubsztrátspecifitása, mint a 11-es család enzimjeinek (Biely, 2003).
12

3. ábra A 10-es és 11-es családba tartozó xilanázok katalitikus doménjainak általános
szerkezete.

2.2.3.3 Nem katalitikus részek
Az EX-ok molekulaszerkezete a csupán katalitikus doménból álló egyszerű enzimtől kezdve
a bonyolult szerkezetű, katalitikus részt és több nem-katalitikus tartományt is tartalmazó
enzimmolekuláig változhat (Biely, 2003). A nem-katalitikus modulok lehetnek poliszacharid
kötőhelyek, hőstabilitásért felelős részek (Sunna és mtsai, 2000), sőt akár cellulóz-kötő
modulok is (cellulose binding domain, CBD) (McLean és mtsai, 2000).
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2.3 Xilanázt termelő mikroorganizmusok
Mikroorganizmusok

tekintélyes

része,

köztük

fonalasgombák,

baktériumok

és

élesztőgombák termelnek endoxilanázokat. Különösen a fonalasgombák állnak a kutatások
középpontjában, mivel a legtöbb esetben az enzimjeiket a tápközegbe bocsátják
(extracelluláris enzimek), illetve a baktériumoknál és az élesztőgombáknál lényegesen
nagyobb mértékű enzimtermelésre képesek. Gombáknál süllyesztett fermentációban
3350 IU ml-1 xilanáz aktivitást értek el Trichoderma reesei–vel (Haapala és mtsai, 1994),
szilárd fázisú fermentációban pedig Schizophyllum commune termelt rendkívül nagy
mennyiségű, 22 700 IU g-1 xilanázt (Haltrich és mtsai, 1992). A baktériumok általában ennél
kisebb xilanáz aktivitással rendelkeznek. A fonalasgombák esetében azonban a papíripari
felhasználás szempontjából kedvezőtlen, hogy xilanázuk gyakran celluláz enzimmel együtt
termelődik. Míg egyes gombáknál, például Trichoderma és Aspergillus fajoknál a megfelelő
szénforrás (tiszta xilán) kiválasztásával sikerült elérni a xilanáz szelektív termelését (Kulkarni
és mtsai, 1999), más gombáknál alacsony nitrogén/szén arány beállításával tudtak
cellulázmentes xilanázt termeltetni (Biely, 1991).
2.3.1 Termofil fonalasgombák
A jó hőstabilitással rendelkező xilanázoknak nagy ipari jelentősége van. A termofil
fonalasgombák xilanázai 50 °C-on, illetve magasabb hőmérsékleten általában jobb
hőstabilitást mutatnak, mint a mezofil xilanázok (Archana és mtsai, 1999). Például
Talaromyces emersonii xilanáza 80 °C-on csak 4 óra elteltével vesztette el aktivitásának felét
(Tuohy és mtsai, 1992), egy Thermoascus aurantiacus xilanáz pedig 90 %-ban megtartotta
aktivitását 55 °C-on, 10 napon keresztül (Alam és mtsai, 1994). A termofil fonalasgombák
xilanázainak hőmérséklet optimuma 50 és 80 °C között van, pH optimumuk általában az
enyhén savas illetve neutrális tartományban található, de egyes tagjainak a savasabb közeg
kedvez (1. táblázat).
A Thermomyces lanuginosus (korábbi nevén Humicola lanuginosa) faj számos
tanulmányban bizonyult a termofil fonalasgombák közül kiemelkedően jó xilanáz termelőnek
(Grajek, 1987; Gomes és mtsai, 1993a; Purkarthofer és mtsai, 1993a; Alam és mtsai, 1994;
Puchart és mtsai, 1999).
Az eddigi tanulmányok alapján a T. lanuginosus xilanáza a 11-es családba tartozik. Bár
bizonyos esetekben kis molekulatömegét és alacsony pI értékét tekintve az enzim nem
jellegzetes, a különböző szubsztrátokból felszabadított hasítási termékek alapján ebbe a
glükanáz családba sorolható (Bennett és mtsai, 1998). A T. lanuginosus magas xilanáz
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aktivitását általában kis mértékű mannanáz és más glikozil hidrolázok termelése kíséri (Singh
és mtsai, 2003). A papíripari hasznosítás szempontjából jelentős, hogy e gomba xilanáz
termelését számos esetben nem vagy csak kis mértékben kíséri celluláz aktivitás. 17
T. lanuginosus törzs vizsgálatakor egyik izolátum sem rendelkezett cellulolitikus aktivitással
(Puchart és mtsai, 1999). A T. lanuginosus xilanáza több esetben mutatott rendkívül jó
hőstabilitást (Singh és mtsai, 2003). Az SSBP jelű törzs hőstabil xilanáza 65 °C-on 48 órán
keresztül, 60 °C-on pedig 14 napig őrizte meg teljes aktivitását. Egy másik izolátum xilanáza
55 °C-on 10 napon keresztül tartotta meg aktivitásának 90 %-át (Alam és mtsai, 1994). A
legtöbb törzs xilanáza széles pH tartományban aktív (3-11, 20 °C-on), de a hőmérséklet
növelésével (70 °C) a pH stabilitás tartománya általában szűkül (5,5-9,5) (Singh és mtsai,
2003). A T. lanuginosus xilanázának pH optimumát 6,0-6,5 illetve pH 7 körüli értéken
találták (Alam és mtsai, 1994; Bennett és mtsai, 1998; Lin és mtsai, 1999; Cesar és Mrsa,
1996). E gomba ipari alkalmazhatóságát bizonyítja, hogy süllyesztett fermentációban
félüzemi körülmények között is nagy mennyiségű xilanázt termelt (Gomes és mtsai, 1993b).
1. táblázat Termofil fonalasgombák xilanázainak fizikai tulajdonságai (Archana és mtsai, 1999; +
1
Düsterhöft és mtsai, 1997; 2 Jain és mtsai, 1998; 3 Kalogeries és mtsai, 1998; 4 Alam és mtsai,
1994; 5 Lin és mtsai, 1999; 6 Bennet és mtsai, 1998; 7 Cesar és Mrsa, 1996)
Organizmus
Enzim
Molekulatömeg
pH opt
T opt (°C)
pI
(kDa)
Humicola grisea var thermoidea
I
95
6-7
60
II
13
7,0
60
H. grisea var thermoidea
2
25 , 5
5,5
70
I
6,0
65
H. insolens 1
xyl1
6
6-6,5
55-60
9,0
xyl2
21
6-6,5
55-60
7,7
H. lanuginosa
6,8
55
Malbranchea pulchella var
6,0
70
8,6
sulfurea
-6,5
Melanocarpus albomyces IIS-68 2 XI
23,5
70
XII
30
Talaromyces byssochlamydoides
Xa
YH-50
Xb-I
Xb-II
75
Talaromyces emersonii
II
76
5,5
70
4,3
CBS 814.70
III
54
4,5
70
3,8
T. emersonii
Xyn I-XI, Xyl 74,8; 54,2
4,2; 3,5
67
(13 endoxilanáz)
I &II
67-80
Thermoascus aurantiacus C-436
30-131
3,8-5,3
T. aurantiacus 3
I
4,0-4,5
70-75
II
4,0-4,5
70-75
T. aurantiacus 4
5,0
70
Thermomyces lanuginosus 4
6,0
70
23,6
6,5
70
3,8
T. lanuginosus SSBP 5
T. lanuginosus ATCC 46,882 6
25,7
6,0-6,5
75
3,7
T. lanuginosus DSM 5826 7
25,5
7,0
60-70
4,1
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2.3.2 Aspergillus-ok
Bár a szakirodalomban sokféle xilanázt termelő mikroorganizmust leírtak, a kereskedelmi
termelés egyelőre főleg Trichoderma és Aspergillus fajokra korlátozódik (Haltrich és mtsai,
1996). Ennek oka az, hogy labor léptékben sokszor drága szubsztrátok, tápanyagok
felhasználásával érnek el magas xilanáz aktivitást, melyek az ipari méretű termelésnél nem
gazdaságosak, illetve egyes gombák érzékenyek a süllyesztett fermentáció alatt fellépő
nyíróerőre, ami szintén nehezíti ipari tenyésztésüket (Haltrich és mtsai, 1996). Az
Aspergillus-okat jó tenyésztési adottságaik és nagy fehérje kibocsátásuk teszi alkalmassá az
ipari használatra. Az Aspergillus-ok endoxilanázainak biokémiai tulajdonságait de Vries és
Visser (2001) foglalta össze a közelmúltban. Hőmérséklet optimumuk 40 és 60°C között
változik, pH optimumuk általában a savas tartományban található (2. táblázat).
Míg az Aspergillus-ok egyes fajai opportunista patogének vagy mikotoxin termelők
(pl. A. fumigatus, A. flavus, A. parasiticus), más fajok, mint például az A. oryzae az emberi
egészségre ártalmatlanok, használhatóak az élelmiszeriparban és a takarmányozásban is
(de Vries és Visser, 2001). Az A. oryzae törzsek a xilanáz termelés ismert és sokat
tanulmányozott mikroorganizmusai, 10-es és 11-es családba tartozó xilanázokat is termelnek
(de Vries és Visser, 2001). Tenkanen és mtsai (1995) A. oryzae xilanáz komponenseinek
kötődését vizsgálták oldhatatlan xilánhoz és cellulózhoz. A kötődést a közeg pH értéke és
ionerőssége befolyásolta. A. oryzae rázólombikos tenyészetéből származó xilanázt
eredményesen használták szulfit cellulóz fehérítésére, megfelelő szénforrás kiválasztásával
pedig cellulázmentes xilanáz termelődését érték el (Christov és mtsai, 1999). Ezzel a fajjal
süllyesztett tenyésztésben már 10 literes labor fermentorban is sikeresen végeztek xilanáz
termelést (Bailey és mtsai, 1993). Ismereteink szerint azonban SSF-es xilanáz termeléséről
eddig csak egy tanulmány született, melyben fermentált étel (koji) előállítása volt a cél
(Yamane és mtsai, 2002).
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2. táblázat Aspergillus endoxilanázok fizikai tulajdonságai (de Vries és Visser, 2001)
Faj

Enzim

A. aculeatus
A. aculeatus
A. aculeatus
A. awamori
A. awamori
A. awamori
A. flavipes
A. foetidus
A. foetidus
A. fumigatus
A. fumigatus
A. fumigatus
A. kawachii
A. kawachii
A. kawachii
A. nidulans
A. niger
A. niger
A. niger
A. niger
A. niger
A. niger
A. oryzae
A. oryzae
A. oryzae
A. sojae
A. sojae
A. sydowii
A. tubingensis

FIa
FIb
FIII
I
II
III
I
II
I
II
II
XylA
XylB
XylC
XYLI
XYLII
XYLIII
XYLIV
XYLV
I
II
X-I
X-II-B
XlnA

Molekulatömeg
(kDa)
18
26
52
39
23
26
45
24
26
22
10
19
35
26
29
34
33
20,8
13
13
14
28
26
28
46,5
32,7
35,5
30
19

17

pHopt

Topt (°C)

pI

4,0
5,0
5,0
5,5-6,0
5,0
4,0
5,0

50
50
70
55
50
45-50
55

5,6
9,0
3,8
5,7-6,7
3,7
3,3-3,5
7,6
4,6
>9,4
5,7

5,5
5,5
4,5
2,0
6,0
4,0
5
6
5,5
4,9
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5

55

56
50
55
45
45
45
42

60
50
60

6,7
4,4
3,5
3,4
4,2
6,7
8,6
9,0
4,5
3,65
4,9
6,9
3,6
3,5
3,75
3,6

2.4 Szilárd fázisú fermentáció
Szilárd fázisú fermentáció alatt mikroorganizmusok növekedését/növesztését értjük
vízoldhatatlan (szilárd), vagy vízben korlátozottan oldódó anyagokon (szubsztrátokon). Ezek
a szubsztrátok nedvesek, de csak kötött vizet tartalmaznak, szabad vizet (szabadon folyó
vizet) nem. A részecskék közötti üres teret gáz (általában levegő) tölti ki. Az SSF tehát egy
heterogén, háromfázisú (gáz – folyadék - szilárd anyag) rendszer, lényeges része a gázcsere,
főleg aerób mikrobák esetén. A természetben a mikroorganizmusok jelentős része, különösen
a fonalasgombák szilárd anyagok felszínén él (pl. elhalt fák, növényi levelek és szárak,
szalmák, gyökerek, magvak, gyümölcsök mikrobiológiai lebontása). A szilárd fázisú
fermentáció egy spontán folyamat a természetben, melyet az ember már régen megfigyelt és
több ezer év óta tudatosan hasznosít. A hagyományos szilárd fázisú fermentációs eljárásokra
példa a távol keleti fermentált ételek és italok sora (szójaszósz, koji, miso, tempeh..stb),
melyeknek egy részét Kr.e. 2000 körül, Kínában „fedezték fel”. Dél - Franciaországban a
Kr.u. első században kezdték előállítani a mai is népszerű penésszel/fonalasgombával érlelt
sajtok (roquefort, camembert) elődeit.
Az SSF mikrobiális enzimek termelésének sokféle lehetőségét rejti magában. Különösen
fontos szerepet tölthet be azoknál a folyamatoknál, ahol a nyers fermentációs termék
közvetlenül használható enzimforrásként (Tengerdy, 1996). A 3. táblázat tartalmazza a szilárd
fázisú fermentációval előállított enzimek leggyakoribb alkalmazásait.
3. táblázat SSF enzimek ipari alkalmazása és előállítása (Pandey és mtsai, 2000)
Ipari alkalmazások
Enzimek
Enzimmel segített silózás
Gomba eredetű cellulázok, hemicellulázok
Termények bioműveletei
Gomba eredetű cellulázok, hemicellulázok
Textiszálak kezelése
Gomba eredetű pektinázok, cellulázok, hemicellulázok
Takarmány kiegészítés
Amilázok, proteázok, lipázok, cellulázok, hemicellulázok
Bio-pépelés (papíripar)
Xilanázok
Irányított komposztálás
Hidrolitikus enzimek
Talaj bioremediáció
Lakkázok, ligninázok
Mezőgazdasági hulladékok lebontása Trichoderma harzianum cellulázok
Biopeszticidek
T. harzianum cellulázokkal segítve
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2.4.1. A szilárd fázisú fermentáció összehasonlítása a süllyesztett fermentációval
Az SSF előnyei az SF-fel szemben:
•

A térfogategységre vetített termelékenység viszonylag nagy.

•

Magas a végtermék koncentráció a tápközegben.

•

Egyszerű és olcsó tápanyagokat tartalmaz.

•

Relatív alacsony a beruházási és működtetési költség.

•

A feldolgozás (downstream) legtöbbször egyszerű és olcsó. Süllyesztett fermentációnál a
folyamat végén kapott fermentlé víz tartalma 95-98 %, a víztől történő megszabadulás sok
és drága műveletet igényel.

•

Az előző pontban említett ok miatt az SF nagymennyiségű szennyvizet eredményez, míg
bizonyos SSF technológiáknál alig képződik szennyvíz.

•

A bakteriális fertőzés lehetősége kisebb, mivel alacsonyabb a közeg víz aktivitása.
Az SSF hátrányai az SF-el szemben:

•

Csak olyan mikroorganizmusokat lehet szaporítani SSF-ben, amelyek kedvelik a
viszonylag alacsony víz aktivitású közeget. Ilyenek például a fonalasgombák, míg
baktériumok és élesztők SSF fermentációja már több problémával jár.

•

A képződő metabolikus hő elvezetése, különösen nagy készülékek esetén komoly
nehézségeket okoz; a lokális felmelegedés veszélye igen nagy.

•

Nehézkes a szokásos fermentációs paraméterek (pl. pH, oldott oxigén, széndioxid,
nedvességtartalom, hőmérséklet) folyamatos nyomon követése.

•

A tenyésztési periódus (fermentációs idő) általában hosszabb, mint SF esetében. Ennek a
kisebb növekedési sebesség, illetve diffúziós korlátok az okai.

•

Az SSF rendszer nem homogén. Vannak olyan helyek az SSF készüléken belül, ahol a
paraméterek teljesen eltérőek egy másik mikrokörnyezethez képest. Ez főleg nem
kevertetett megoldású SSF rendszerekre igaz (Pandey és mtsai, 2001).

2.4.2 Szilárd fázisú fermentációban alkalmazott bioreaktorok
•

Laboratóriumi léptékben: Erlenmeyer lombik, Petri csésze, műanyag zacskó.

•

Nagyléptékű fermentációnál: műanyag zsák, fólia alagút, tálcás, fluidágyas, töltött ágyas,
torony típusú, alagút típusú, forgó dobos, illetve belső keverésű álló dobos bioreaktorok
(Pandey és mtsai, 2001).
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4. ábra Szilárd fázisú fermentáció laborléptékben (Erlenmeyer lombikban) és üzemi léptékben, Koji
tálcás fermentorban (1. Koji szoba, 2. Víz szelep, 3. Csírátlanító UV cső, 4. Páraelosztó, 5.,7.,10. Levegő
fújó, 6. Szűrő, 8. Levegő melegítő, 9. Levegő szűrő, 11. Levegő belépés, 12. Levegő kilépés, 13. Levegő
keringtető hurok, 14. Tálca tartók, 15. Tálcák) (Pandey és mtsai, 2001).

2.4.3 Fonalasgombák xilanáz termelése SSF-ben
Xilanáz enzimet SF-ben és SSF-ben is elő lehet állítani. Az SSF termelésnél előnyt jelent,
hogy durván őrölt illetve darabolt mezőgazdasági és faipari hulladékokat lehet használni,
szemben az SF finomra őrölt szubsztrátjaival, illetve, hogy a mikrobát az alacsony
nedvességtartalom a xilanáz termelésére kényszeríti, ami visszaszorítja más extracelluláris
fehérjék kibocsátását, megkönnyítve az enzim tisztítását (Grajek, 1987). Mivel az SSF
megvalósítható rázatás nélkül, ezért a nyírásra érzékeny gombák, például T. lanuginosus
tenyésztésekor előnyösebb lehet az SF-fnél (Purkarthofer és mtsai, 1993a és 1993b).
Fonalasgombák xilanáz termelését térfogategységre vonatkoztatva általában az SSF rendszer,
míg tömegegységre vonatkoztatva az SF rendszer tűnik kedvezőbbnek (Purkarthofer és mtsai,
1993a; Haltrich és mtsai, 1996).
Fonalasgombák xilanáz termelését SSF-ben a szubsztrát tulajdonságai, a kiindulási
nedvességtartalom, az adagolt tápanyagok, illetve a tenyésztés pH értéke és időtartama
befolyásolják a legjelentősebben. Emellett azonban a tenyésztés hőmérséklete (WiacekZychlinska és mtsai, 1994), az oltóanyag mennyisége (Ghanem és mtsai, 2000; Park és mtsai,
2002) és minősége (Kalogeries és mtsai, 1998; Narang és mtsai, 2001), illetve kis mennyiségű
xilán mint induktor adagolása (Alam és mtsai, 1994; Ferreira és mtsai, 1999) is hatással
lehetnek a termelt xilanáz mennyiségére és minőségére.
A 4. és 5. táblázat foglalja össze a termofil fonalasgombák és az Aspergillus-ok xilanáz
termelését SSF-ben.
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4. táblázat Termofil fonalasgombák xilanáz termelése SSF-ben
Aktivitás*
(IU g-1)
756
667
1084

Tenyésztési Irodalom
idő (nap)
4
Jain,
4
1995
4

819

3

7760

4

6193

7

2700

10

1597

10

543

7

Alam és mtsai,
1994

1844

7

Alam és mtsai,
1994

20 220

9

Purkarthofer és
mtsai, 1993a

Aktivitás
450 IU g-1**

Tenyésztési Irodalom
idő (nap)
2
WiacekZychlinska és
mtsai, 1994

76,5 IU g-1*

1,75

5071 IU g-1

5

33

220 IU g-1 **

4

75

40 IU g-1*

20

-

40-50

1000 IU g

Vogel só

75

1000 IU g-1 *

4

búzakorpa
Vogel só
86
1000 IU g-1
kukoricacsutka
80
850 IU g-1
bagasz
75
700 IU g-1*
A. terreus
búzaszalma
ammónium75
64,14
szulfát
IU ml-1 *
* Dinitro-szalicilsavas módszer-,** Somogyi - Nelson módszerrel meghatározva

4
6
6
4

Organizmus

Szubsztrát

M. albomyces búzaszalma
IIS-68
bagasz
rizsszalmaholocellulóz
rizshéjholocellulóz
M. albomyces búzaszalma
IIS-68
T.
búzaszalma
aurantiacus
T.
bagasz
aurantiacus
T.
bagasz
aurantiacus

Nitrogénforrás
élesztőkivonat és
pepton

Nedvességtartalom (%)
66

élesztőkivonat 86
és karbamid
ammónium80
szulfát
ammónium81
nitrát
Vogel só és
80
rizskorpa
kivonat
T.
búzakorpa
-(csak víz
50
aurantiacus
kedvezőbb,
mint más
adalékok)
80
T.
búzakorpa
-(csak víz
lanuginosus
kedvezőbb
mint más
adalékok)
T.
kukoricacsutka ammónium70
lanuginosus
szulfát és
élesztőkivonat
5. táblázat Aspergillus-ok xilanáz termelése SSF-ben
Organizmus
Szubsztrát
Nitrogén
Nedvességforrás
tartalom (%)
A. niger
búzakorpa,
nátrium-nitrát, 50
cukorrépa pép élesztőkivonat
és almatörköly + ammóniumkeveréke
szulfát
A. niger
búzakorpa
ammónium60
3T5B8
szulfát
A. niger
rizsszalma
kukoricalekvár 65
KK2
és élesztőkivonat
A. oryzae

búzakorpa
(koji)
banán hulladék -

A. spp.
MPS-002
A. sulphureus búzakorpa
(koji)
A. tamarii
búzakorpa
A. tamarii
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Narang és mtsai,
2001
Kalogeries és
mtsai, 1998
de O. Souza és
mtsai, 1999
Milagres és
mtsai, 2004

Couri és mtsai,
2000
Park és mtsai,
2002;
Kang és mtsai
2004
Yamane és
mtsai, 2002
Maulin-Shah és
mtsai, 2005
Lu és mtsai,
2003
de Souza és
mtsai, 2001
Ferreira és
mtsai, 1999
Ghanem és
mtsai, 2000

2.4.3.1 A szubsztrát tulajdonságai
Xilanáz termeléshez SSF-ben általában különböző mezőgazdasági melléktermékeket
használnak (4. és 5. táblázat). Több tanulmányban egyedi kísérlettel választották ki egy adott
termofil fonalasgomba, illetve Aspergillus törzs xilanáz termelésének kedvező lignocellulóz
szubsztrátot. Számos esetben búzakorpán mérték a legnagyobb aktivitást (Alam és mtsai,
1994; Ferreira és mtsai, 1999), míg más törzseknél a búzaszalma (Kalogeries és mtsai, 1998;
Ghanem és mtsai, 2000), illetve a rizsszalma biztosította a maximális hozamot (Jain, 1995).
Sokszor az adott helyen legolcsóbb szubsztrátot választják az SSF-hez, így brazil kutatók
általában az ott legnagyobb mennyiségben képződő mezőgazdasági hulladékon, a bagaszon
végzik kísérleteiket (de O. Souza és mtsai, 1999; Milagres és mtsai, 2004). Bizonyos
esetekben különböző szubsztrátok kombinációja javíthatja a xilanáz termelést, például
A. niger törzsnél a búzakorpához almatörkölyt és cukorrépa pépet adagolva nőtt a hozam
(Wiacek-Zychlinska és mtsai, 1994). Egy másik A. niger törzs xilanáz termelését viszont
csökkentette, ha rizsszalmához búzakorpát kevertek (Kang és mtsai, 2004). A megfelelő
szubsztrát kiválasztásánál fontos lehet az is, hogy a xilanázzal párhuzamosan mennyi proteáz
termelődik (Ferreira és mtsai, 1999), illetve, hogy a rendszer mennyire érzékeny katabolit
represszióra, ami elsősorban Aspergillus-oknál megfigyelhető jelenség (de Souza és mtsai,
2001).
Számos publikáció demonstrálja a szubsztrát mennyiségének jelentős hatását. Egy adott
rendszerben a szubsztrát adagolás optimális értékét egyedi kísérlettel (Jain és mtsai, 1995),
több esetben pedig statisztikai kísérleti módszerekkel határozták meg (de O. Souza és mtsai,
1999; Ghanem és mtsai, 2000; Park és mtsai, 2002).
A lignocellulózok előkezelése egy egyensúlyra vezethető folyamat, melynek hatását több
kutató is vizsgálta (Jain, 1995; Kalogeries és mtsai, 1998; Ferreira és mtsai, 1999; Ghanem és
mtsai, 2000). Kezeletlen lignocellulóz esetén a szubsztrát nehezen hozzáférhető, ez gátolhatja
a gomba növekedését, csökkentve az enzim termelés mértékét. A korlátozott szubsztrát
hozzáférhetőség ugyanakkor indukálhatja is a xilanáz termelést. Az előkezelés a szénforrás túl
gyors emésztéséhez vezethet, mely során sok monomer cukor szabadul fel, ami az enzim
szintézis represszióját okozhatja bizonyos törzseknél. Az is elképzelhető, hogy az előkezelés
során inhibitorok keletkeznek, melyek gátolják az enzim szintézist (Haltrich és mtsai, 1996).
A szubsztrát részecskemérete szintén fontos tényezője lehet az SSF-nek (Kalogeries és
mtsai, 1998; Ghanem és mtsai, 2000; Narang és mtsai, 2001). Általában kisebb
részecskeméret nagyobb felületet biztosít a mikrobiális működésnek. Ugyanakkor a túl kis
méret a szubsztrát összetapadását okozza, ami az oxigén ellátást akadályozhatja, így
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hátráltatva a mikroorganizmusok növekedését. A nagyobb szemcseméret jobb levegőztetést
biztosít, míg a mikrobák támadásához kisebb felületet kínál (Pandey és mtsai, 1999).
2.4.3.2 Nedvességtartalom
SSF esetében a mikrobiális növekedés és termékképzés - az SF-fel szemben – az alacsony
nedvességtartalmú szilárd szubsztrát felszínén vagy annak közelében történik. A jelenlevő víz
mennyisége befolyásolja a mikroorganizmus működését és a szilárd fázis fizikai-kémiai
tulajdonságait is, így az egész művelet termelékenységére hatással van. Ezért SSF során
elengedhetetlen az optimális nedvességtartalom és víz aktivitás (aw = Poldat /Pvíz ) biztosítása.
(Pandey és mtsai, 1999). A xilanáz termelésnek kedvező nedvességtartalom függ az
alkalmazott mikroorganizmustól és szubsztráttól (4. és 5. táblázat). Bizonyos esetekben még
egy enzimkomplex komponenseire is különbözően hathat a szubsztrát nedvességtartalmának
változtatása (Lu és mtsai, 2003). A kiindulási nedvességtartalmat több közleményben
statisztikai kísérletterv segítségével optimalizálták (Ridder és mtsai, 1998; de O. Souza és
mtsai, 1999; Narang és mtsai, 2001; Park és mtsai, 2002).
2.4.3.3 Nitrogén- és foszforforrás
Számos tanulmányban vizsgálták a szubsztráthoz adagolt nitrogénforrás minőségének és
mennyiségének hatását a xilanáz termelésre. Egyedi kísérletekkel összehasonlított szerves és
szervetlen nitrogénforrások közül sokszor az ammónium-szulfáttal érték el a legmagasabb
hozamot (Kalogeries és mtsai, 1998; Ghanem és mtsai, 2000). A kiválasztott nitrogénforrás
mennyiségének hatását A. terreus xilanáz termelésére, két szinten vizsgálták PlackettBurmann tervvel (Ghanem és mtsai, 2000). Karbamid és élesztőkivonat optimális
mennyiségét M. albomyces tenyésztésénél Box-Behnken típusú részfaktortervvel határozták
meg (Narang és mtsai, 2001). Bizonyos esetekben előzetes minőségi elemzés nélkül
határozták meg az ammónium-szulfát (Wiacek-Zychlinska, 1994), illetve a kukoricalekvár
adagolásának – pozitív - hatását (Park és mtsai, 2002). Az SSF-ben eddig elért legmagasabb
xilanáz termelést S. commune tenyésztésével érték el, az SF-ben optimalizált nitrogénforrások
adagolásával. Az SF-ben végzett, egyedi kísérletekkel kiválasztott legjobb szerves és
szervetlen nitrogénforrás optimális mennyiségét válaszfelület módszerrel határozták meg
(Haltrich és mtsai, 1992). SF-ben és SSF-ben azonban eltérő lehet a xilanáz termelés
nitrogénigénye, amint ez T. lanuginosus SF és SSF tenyésztésének összehasonlításakor
kiderült (Purkarthofer és mtsai, 1993a).
A táptalajban lévő foszfor mennyiségének hatását csak A. terreus tenyésztésénél vizsgálták,
két szinten Plackett-Burmann tervvel (Ghanem és mtsai, 2000).
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2.4.3.4 A tenyésztés pH értéke
A tenyésztés pH értékének szintén jelentős hatása van a xilanáz hozamra. Bizonyos
esetekben a termelés optimális pH-ja eltér az enzimaktivitás pH optimumától. Ez azzal
magyarázható, hogy az enzim számára kedvezőtlen pH értéken lassabban szabadul fel a
monomer cukor, és ez hatékony enzimindukciót eredményez (Haltrich és mtsai, 1996).
Szilárd

fázisú

fermentáció

során

a

tenyésztés

pH-ját

a

kiindulási

érték,

a

táptalajkomponensek, illetve a mikroba által kiválasztott anyagok befolyásolják. Ammónium
sók felvétele csökkenti a közeg pH-ját, szerves savak felvétele és a karbamid hidrolízise pedig
a lúgos tartományba tolja a tenyésztés pH értékét.
2.4.3.5 Tenyésztési idő
A tenyésztési idő függ a használt mikrobától és szubsztráttól. Könnyebben bontható
szubsztrátoknál a xilanáz termelés hamarabb eléri maximumát, míg nehezebben emészthető
szénforrásoknál hosszabb tenyésztési idő szükséges. Aspergillus törzseket lignocellulóz
szubsztráton tenyésztve a 4.-6. napon jelentkezett az enzimtermelés csúcsa (Ferreira és mtsai,
1999; Park és mtsai, 2002; Kang és mtsai, 2004). Ugyanakkor a termofil T. lanuginosus
kukoricacsutkás tenyészeténél csak a 9. napon (Purkarthofer és mtsai, 1993a), S. commune –t
nyers cellulózon tenyésztve pedig a 16. napon volt a legnagyobb a xilanáz hozam (Haltrich és
mtsai, 1992). Az optimális tenyésztési időt több tanulmányban kísérleti statisztikai módszerrel
határozták meg (Ridder és mtsai, 1998; de O. Souza és mtsai, 1999; Couri és mtsai, 2000;
Narang és mtsai, 2001; Park és mtsai, 2002).

2.4.4 Kísérőenzimek termelése SSF-ben
Egy xilanáz enzimkészítmény eredményes működésében a kísérőenzimek is szerepet
játszhatnak. Ezért érdemes az SSF során a xilanáz mellett a kísérőenzimek termelődését is
követni. Egyedi kísérletekkel vizsgálták a xilanázzal együtt termelődő β-xilozidáz hozamát
különböző lignocellulóz szubsztrátok előkezelésének és nedvességtartalmának (Ferreira és
mtsai, 1999), illetve a tenyésztés időtartamának függvényében (Milagres és mtsai, 2004). A
szubsztrát előkezelésének hatását a xilanázzal párhuzamosan termelődő acetil-észteráznál is
tanulmányozták (Jain, 1995). Több esetben olyan fonalasgombát választottak az SSF-hez,
melynek előzőleg rázólombikos tenyészetében kimutatták a xilán hidrolízisét segítő
kísérőenzimek jelenlétét (Haltrich és mtsai, 1992; Purkarthofer és mtsai, 1993a).
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2.5 A biotechnológia szerepe a nyers cellulóz fehérítésében
2.5.1 A nyers cellulóz előállítása és hagyományos fehérítése
A papír általában növényi rostból foszlatással és nemezeléssel, nedves közegben készült lap.
A rost néhány milliméter hosszú, egy-két tized milliméter vastag, a vége felé hegyesedő, cső
alakú növényi sejt. A rost falát a cellulóz alkotja (Raab és mtsai, 1976).
A cellulóz a legelterjedtebb szerves anyag a Földön. Egyenes láncú, kb. 15 000
β-D-glükóz egységből álló kristályos polimer. A glükóz egységek 1,4-β-glükozidos kötéssel
kapcsolódnak egymáshoz. A láncokat erős hidrogénkötések tartják össze. A cellulóz
szerkezete stabil, nehezen bontható, gyakorlatilag vízoldhatalan. Kristályossági foka
különböző lehet, azonban amorf részek is találhatók benne (Quentin és mtsai, 2003).
Az egyes rostokat a lignin tapasztja egymáshoz. A növénynek a szükséges húzószilárdságát
a cellulóz, nyomószilárdságát pedig a lignin adja. A lignin egy vízoldhatatlan térhálós
polimer, amelyet nem cukor egységek alkotnak, hanem aromás gyűrűkből épül fel. Ezért a
lignin másképpen reagál, mint a cellulóz, például viszonylag könnyen oxidálható, ezt a
cellulóz fehérítésekor hasznosítják. A cellulóz rostok feltárása elsősorban a lignin kioldását
célozza (Raab és mtsai, 1976).
A rostokat különböző technológiával tárják fel. A technológia legtöbbször jobban jellemzi
az előállított rostot, mint a felhasznált nyersanyag (Raab és mtsai, 1976). Intenzív kutatás
folyik a fehéren korhasztó gombákat használó mechanikai feltárás ipari léptékű
alkalmazhatóságán (Mansfield és Esteghlalian, 2003), egyelőre azonban különböző
vegyszerekkel végzik ezt a műveletet. A nátrium-szulfiddal és nátrium-hidroxiddal feltárt
rostokat kraft cellulóznak, a nátrium-hidroxiddal feltárt rostokat nátron cellulóznak nevezik.
A főzőt elhagyó, mosott és osztályozott nyers cellulóznak általában sárgás színe van. A
sárgás szint a cellulóz anyagában visszamaradt lignin és kromofórok okozzák. Jó minőségű
papírok előállításához ezeket az anyagokat el kell távolítani, a cellulózt fehéríteni kell.
Hagyományosan a cellulóz fehérítése két lényeges lépésre bontható:
1. A színezőanyagok oldhatóvá tétele, elroncsolása, oxidálása
2. A lignin és egyéb kísérő anyagok oldatba vitele és kimosása
A legősibb fehérítőszerek egyike a klór. A klór az anyagban lévő vízzel reakcióba lép, és az
eközben felszabaduló oxigén az, ami a színezékrészecskéket elroncsolja. Ugyanakkor a
cellulózban visszamaradt ligninnel klór-lignint, a lebontási termékekkel klór-fenolokat képez,
melyek oldódnak alkáliban így ezen az úton kimoshatóak a rostokból (Raab és mtsai, 1976).
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Egy bizonyos fehérségi fok eléréséhez egy lépcsőben lényegesen több klórra van szükség,
mintha több lépcsőben fehérítenének. A legegyszerűbb fehérítési eljárás a három lépcsős,
ennek főbb szakaszai a klórozás, az alkalikus mosás és a hipokloritos utánfehérítés (Raab és
mtsai, 1976).
2.5.2 Biotechnológiai lehetőségek a cellulóz fehérítésére
A fent leírt hagyományos technológia során a klór használata környezetszennyező és
egészségkárosító anyagokat (dioxinok, klórfenolok) eredményez, melyek megjelennek a
papírgyárak szennyvizében és szennyvíziszapjában (Viikari, 2003). Ezért szükségessé vált a
hagyományos

fehérítést

felváltó,

vagy

részben

helyettesítő

megoldás.

Az

első

megközelítésben a fehérítés első lépésében használt elemi klór nagy részét klór-dioxiddal
helyettesítették, mellyel jelentősen csökkent a képződött dioxinok mennyisége (Viikari,
2003). Mivel a fehérítés lényege a maradék lignin eltávolítása, kézenfekvőnek tűnt a lignint
támadó enzimek, illetve a lignint lebontó mikroorganizmusok alkalmazhatóságának
vizsgálata.

2.5.2.1 Fehéren korhasztó gombák
A fehéren korhasztó gombák - pl. Trametes versicolor – a lignint emésztik, így az elkorhadt
fa fehér lesz. T. versicolor cellulóz nyers szuszpenzióban tenyésztésekor a kappa szám (a
nyers cellulóz szálak lignin tartalmának mérőszáma) csökkent, a fehérség pedig növekedett,
míg a cellulóz szilárdsága nem romlott. Azonban a fehéren korhasztó gombák közvetlen
használata nem gazdaságos, mivel a folyamat túlságosan lassú, több hét időtartamú (Eriksson,
1998).

2.5.2.2 Lignin peroxidáz és mangán-függő peroxidáz
A lignin peroxidázt (LiP) és a mangán-függő peroxidázt (MnP) először Phanerochaete
chrysosporium –ban fedezték fel (Tien és Kirk, 1983; Glenn és Gold, 1985), és azóta több
fehéren korhasztó gombánál azonosították. A LiP a lignin nem fenolos alegységeit oxidálja,
kationos gyököket eredményezve. A MnP a Mn(II) iont oxidálja Mn(III) ionná, mely kelátot
képez, így stabilizál számos szerves savat. A kelátban résztvevő Mn(III) a lignin fenolos
alegységeit oxidálja. Bár a fenolos egységek csak 10-15 %-át alkotják a ligninnek, a fehéren
korhasztó gombák sokkal gyakrabban termelnek MnP-t mint LiP-t, továbbá a MnP
elengedhetetlennek bizonyult a lignin depolimerizációja során (Grönqvist és mtsai, 2003). Az
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intenzív kutatások ellenére a lignin peroxidázzal eddig kevés eredmény született. Ennek oka,
hogy a képződött fenoxi gyökök repolimerizálódnak, gátolva a lignin depolimerizációját
(Eriksson, 1998). Bár a mangán peroxidázt használó fehérítési kísérletek ígéretesek, az ipari
felhasználás az enzim magas ára és a bonyolult reakciókörülmények miatt korlátozott
(Grönqvist és mtsai, 2003).

2.5.2.3 Lakkázok
A lakkázok a fehéren korhasztó gombák talán leggyakoribb oxido-reduktázai (Grönqvist és
mtsai, 2003), melyek aromás vegyületek, különösen fenolos és szervetlen szubsztrátok
oxidációját katalizálják. Az enzim mindig egy kis molekulatömegű mediátort oxidál előbb,
majd az oxidált mediátor reagál a szubsztráttal. Erre a delignifikációs folyamatra gyakran
mint lakkáz-mediátor rendszer (laccase-mediator-system, LMS), vagy „Lignozyme” művelet
utalnak, és már félüzemi léptékben is eredményesen használták teljesen klórmentes (Total
Chlorine Free, TCF) fehérítésben (Call és Mücke, 1997). Lakkáz-mediátor rendszer és xilanáz
kombinációjával az enzimes fehérítés hatásának javulását érték el (Grönqvist és mtsai, 2003).

2.5.2.4 CDH/CBQ
Az oxidatív enzimek másik csoportjának, a cellobióz dehidrogenáz (CDH)/cellobióz kinon
oxido-reduktáz (CBQ) rendszer szerepét is vizsgálták a lignin degradációban (Roy és mtsai,
1996). A CDH/CBQ cellobióz jelenlétében redukálja a lignin oxidációjából származó
kinonokat, így ez az enzimrendszer kapcsolatot teremt a cellulóz és a lignin lebontása között
(Eriksson, 1998). Mivel a CDH és a CBQ a kinon, a fenoxi és a pozitív gyököket is
redukálják (Samejima és Eriksson, 1992), fontos szerepet játszhatnak a lignin lebontásában,
mivel képesek megelőzni a repolimerizációs reakciókat (Eriksson, 1998). Így ezeket az
enzimeket a lignin bontó enzimek működésének segítéséhez lehetne felhasználni.

2.5.2.5 Mannanázok
A hemicellulázok közül a mannanázokat tudták - a xilanázokon kívül - viszonylag
eredményesen használni nyers cellulóz előfehérítésére. A mannanázoknak a xilanázoknál
nagyobb a szubsztrátspecifitása (McCleary, 1991), előfehérítő hatásuk pedig erősen függ a
cellulóz főzési módszerétől és a fehérítési szekvenciától (Suurnakki és mtsai, 1996). Bár a
xilanázok és mannanázok egymástól függetlenül is képesek nyers cellulóz fehéríthetőségét
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javítani, több esetben észlelték, hogy erősítik egymás hatását (Buchert és mtsai, 1993; Clarke
és mtsai, 2000).

2.5.2.6 Xilanázok
Jelenleg a xilanázos előfehérítés az egyetlen ipari méretekben is alkalmazott biotechnológiai
megoldás a nyers cellulóz fehérítésére. Viikari és mtsai (1986) demonstrálták először a
xilanáz sikeres alkalmazását nyers cellulóz előfehérítésére. Leírásuk szerint a fenyő illetve
nyírfából származó kraft cellulóz xilanázos kezelése a fehérítés klórigényét 25 %-kal
csökkentette, illetve azonos mennyiségű klórral kiterjedtebb delignifikációt, alacsonyabb
kappa számot értek el. Azóta számos eredmény született ezen a területen, puha és kemény
fából származó kraft cellulóz előfehérítésére is sikeresen használtak xilanázokat. Általában a
xilanázok eredményesebben működnek kemény fából származó kraft cellulózon, ami azzal
magyarázható, hogy hemicellulóz tartalmuk több mint 90 %-a xilán, míg puha fákból
származó cellulózoknál ez az érték csak 50 % körüli (Viikari és mtsai, 1996). Puha fánál a
módosított főzési módszerrel előállított cellulóz fehérítését kevésbé segíti elő a xilanáz , mint
a hagyományos kraft cellulózét. Általában a fehérítést megelőző oxigénes ligninmentesítés
növeli az enzimes kezelés hatását, ez alól azonban kivétel, ha puha fa cellulózt elemi klórtól
mentes (Elemental Chlorine Free, ECF) sorrenddel fehérítenek (Viikari és mtsai, 1996).
Ma a xilanázokat ipari léptékben használják elemi klórtól mentes és teljesen klórmentes
fehérítési sorrendekben is. ECF sorrendnél klór-dioxiddal helyettesítik a klórt, TCF
fehérítésnél ózont vagy hidrogén-peroxidot használnak klórtartalmú fehérítőszerek helyett. Az
ECF fehérítésnél a xilanázos kezelés lehetővé teszi a nagy fehérség értékek elérését, TCF
módszernél pedig a fehérség növelése mellett, segíti a szálak szilárdságának megőrzését és
csökkenti a vegyszerköltséget (Viikari, 2003).
Észak-Amerikában és Skandináviában jelenleg körülbelül 20 üzem alkalmaz enzimeket. A
xilanázos kezelés ára 2000-ben kevesebb, mint 2 USD/tonna cellulóz volt, ugyanakkor
számítások szerint az ECF fehérítésnél az enzimes kezelés legalább 2 USD/tonna
megtakarítást eredményez a klór-dioxid igény csökkentésével. Ezért az enzimmel segített
fehérítés jelentős gazdasági előnyt jelent a felhasználónak (Viikari, 2003). A kereskedelemi
forgalomban kapható xilanáz készítmények tulajdonságait a 6. táblázat foglalj össze.
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6. táblázat Kereskedelmi enzimek tulajdonságai (Techapun és mtsai, 2003)
Márkanév

Forgalmazó

Cartazyme

Clariant, UK;
Basle,
Switzerland,
Sandoz, UK
ICI Forest
Products,
Primalco Biotec
Nalco-Genencor,
Finland; Ciba
Giegy,
Switzerland,
Genencor USA
Novo Nordisk,
Denmark

Ecopulp X200
Irgazyme 40

Resinase

Forrás

Használt
Felhasználási
enzimkörülmények
mennyiség
Thermomonospora 1-5 IU/g sz.c 35-55 °C,
fusca
pH 3-5, 2-10 h,
5 % c.k.

Optimális
körülmények

Trichoderma reesei 5 IU/g sz.c.

50-55 °C, pH
5-6, 6 h

50-55 °C,
pH 5-6

Trichoderma
longibrachiatum

5-12 IU/g
sz.c.

50-55 °C,
50-60 °C,
pH 6,6-7,8, 1 h, pH 7-8
10 % c.k.

NA

0,3-0,5
kg/sz.c.

40-50 °C,
pH 6,5-7,0,
4 % c.k.
50-70 °C,
pH 7-8, 3 h,
10 % c.k.
50 °C, pH 7,8,
3 h, 10 % c.k.
50 °C, pH 7,
3 h, 5 % c.k.
50 °C,
pH 4,5-5,0,
3 h, 5 % c.k.
55 °C, pH 5-6,
3 h, 5 % c.k.
NA

Pulpzyme

Novozymes,
Denmark

Bacillus sp. VI-4

0,3-5 IU/g

Ecozyme

Thomas
Swan,UK
Biocon, India

NA

5 IU/g sz.c

NA

3-15 IU/g
sz.c
7,5-40 IU/g
sz.c.

Bleachzyme
Amano 90
Biobrite
Allzym PT

Aspergillus niger
Amano
pharmaceutical,
Japan
Iogen Corp,
NA
Canada
Altech Inc., USA Aspergillus niger

Xylanase
GS35
Sumizyme X

NA
NA

Iogen Corp.,
Trichoderma reesei NA
Canada
Shin Nihon
Trichoderma
NA
Chemical Co.,
koningii
Ltd., Japan
Sternzyme
Solvay Enzymes Aspergillus niger
NA
HC40
GmbH & Co.
KG, Germany
NA: nincs adat, sz.c.: száraz cellulóz, c.k.: cellulóz konzisztencia
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45-55 °C,
pH 5,0

NA
pHopt 9,5,
pH stabilitás
5-9,5 50 °C-on
NA
40-50 °C,
pH 6,5-7,0
45-50 °C,
pH 4,5-5,0;
30 perc stabilitás
55 °C, pH 5-6

NA

65 °C, pH 5,3;
5 perc stabilitás
40 °C, pH 4,5

NA

55 °C, pH 5,0

NA

30 °C, pH 5,0

2.5.3 A xilán módosulása a fa főzése során
A xilán eredeti szerkezete erősen módosul a fa kraft főzése során. A művelet elején a xilán
egy része feloldódik a lúgos oldatban, az oldalláncok többsége pedig lehasad a főláncról. A 4O-metil-glükuronsav oldalcsoportok már a főzés elején átalakulnak hexénuron savvá. A
folyamat vége felé a lúg koncentráció lecsökken, ami a feloldódott xilán visszarakódását
eredményezi a cellulóz szálakra. A xilánon kívül a feloldódott lignin, illetve a lignin és a xilán
kovalensen kötött vegyülete is kicsapódhat a szálak felületére, vagy bezáródhat a nyers
cellulóz mátrixba. A visszarakódás mértéke a nyersanyagként használt fa fajtájától függ. A
glükomannánok nagy része szintén feloldódik a kraft főzés közben, de ezek a feloldódott
polimerek le is bomlanak teljesen, mivel lúgos közegben instabilak (Viikari és mtsai, 1996).
Ma már nemcsak a hagyományos kraft főzéssel tárják fel a cellulózt, hanem annak
különbözőképpen módosított technológiáival is. Mivel ezeknél a folyamatoknál viszonylag
állandó a lúg koncentráció, a xilán és a lignin visszarakódása kisebb mértékben vagy
egyáltalán nem jelentkezik (Viikari és mtsai, 1996).
2.5.4 A xilanázos kezelés hatásmechanizmusa
A fehérítést megelőző xilanázos kezelés mechanizmusa egyelőre nem teljesen felderített. Az
enzimes

kezelés

hatása

valószínűleg

több

folyamat

eredménye.

A

feltételezett

mechanizmusokat a 7. táblázat foglalja össze.
7. táblázat A xilanázzal segített fehérítés lehetséges mechanizmusai (Viikari és mtsai, 1996)
Xilanáz működésének a helye
Eredmény
Visszarakódott xilán

A lignin fedetlenné válik
Megnövelt porozitás

Ligninhez kapcsolódott xilán (LCC)

A lignin megnövelt oldhatósága

Xilán tartalmú kromofór

Kromofórok felszabadulása

Az egyik elképzelés szerint a xilanáz a visszarakódott xilán bontásával éri el a hatását. A
nyers cellulóz szálaira visszarakódott xilán leemésztésével a lignin fedetlenné válik, így
várhatóan nő az extrahálhatósága is (Buchert és mtsai, 1996). Mivel az oldott xilán molekulák
át tudnak hatolni a cellulóz szál pórusain, elképzelhető, hogy a xilanáz a lignin eltávolítását
nemcsak a felszínen, hanem az egész szálban elősegíti (Viikari és mtsai, 1996). Azonban
feltehetően nemcsak a visszarakódott xilán hasításának van szerepe a biofehérítésben, ugyanis
olyan nyers cellulóznál is eredményesen használták a xilanázos előfehérítést, amelyet újabb
főzési módszerrel állítottak elő. Ennél a technológiánál viszonylag állandó a lúg koncentráció,
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így a cellulóz lényegesen kevesebb visszarakódott xilánt tartalmaz, mint a hagyományos kraft
cellulóz (Viikari és mtsai, 1996).
Elfogadott feltételezés, hogy a xilanáz a lignin-szénhidrát komplexek (Lignin Carbohydrate
Complexes, LCC) hasításával is javítja a nyers cellulóz fehéríthetőségét. Bár puha és kemény
fából származó kraft cellulózban is észlelték az LC komplexek jelenlétét, szerkezetük
egyelőre nem teljesen ismert. Kraft cellulózzal és modell cellulózzal végzett kísérletekben is
megfigyelték, hogy xilanáz enzim hatására megnőtt a xilán-lignin komplexek oldhatósága,
ami jobb diffúziót engedett a rostok közül (Viikari és mtsai, 1996). Eukaliptusz kraft cellulóz
xilanázos kezelése során, a redukáló cukrok felszabadulásával egyidejűleg jelentek meg
kromofór csoportok (A237nm) és csökkent a kappa szám, melyből a kutatók az LC komplexek
disszociációjára következtettek (Beg és mtsai, 2000).
Oxigénnel ligninmentesített kraft cellulózok xilanázos kezelésénél azt tapasztalták, hogy a
fehérségnövekedés és az A280 kromofórok megjelenése szorosan összefüggött, ugyanakkor
egyik jellemző sem állt arányban a kappa szám csökkenésével. Ez alapján a xilanáz direkt
fehérítő hatását vetették fel, melyet a nyers cellulózban lévő, xilánhoz kapcsolt kromofórok
enzimes felszabadításával magyaráztak (Wong és mtsai, 1996). A szénhidrátokhoz kötött
kromofórok szerepét korábban már Patel és mtsai is felvetették (Patel és mtsai, 1993).
Több tanulmányban vizsgálták a 10-es, illetve a 11-es családba tartozó xilanázok szerepét a
biofehérítésben. Puha és kemény fából származó kraft cellulóz biofehérítését 10-es és 11-es
családba tartozó xilanázokkal végezték, mely során a 11-es családba tartozó két xilanáz volt a
legeredményesebb. Az egyes xilanázok biofehérítő hatása független volt az enzimforrástól
(mikrobától), és nem állt egyenes arányban a nyers cellulózból felszabadított xilán-hasítási
termékek mennyiségével illetve minőségével. Két, a 10-es családba tartozó xilanáz, bár
külön-külön nem csökkentették jelentősen a kappa számot, összekeverve szinergikusan
működtek (Clarke és mtsai, 1997). Streptomyces xilanáz komplexének két – feltehetően eltérő
családba tartozó - komponense szintén elősegítette egymás biofehérítő hatását kraft
cellulózon, azonban nem a nyers cellulóz kiterjedtebb hidrolízisén keresztül. A szerzők
feltételezése szerint az egyik komponens megnövelte a nyers cellulóz oldhatóságát, és emiatt
a másik komponens több kromofórt tudott felszabadítani (Elegir és mtsai, 1995).
Streptomyces

lividans

xilanázával

kezelt

eukaliptusz

kraft

cellulóz

pásztázó

elektronmikroszkópos (Scanning Electron Microscopy, SEM) felvételei (5. ábra) arra utalnak,
hogy az enzimes kezelés növelte a rostok porozitását, megkönnyítette a szálak szétválását és
növelte azok vízmegkötő, illetve vízvisszatartó képességét. Amikor a sugárgombát
eukaliptusz kraft cellulózon tenyésztették, a micéliumok a cellulóz szál mélyébe hatoltak, így
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annak felszínén lyukak keletkeztek, ez feltehetően tovább javította a fehérítő vegyszerek
hozzáférését a rostokhoz (Beg és mtsai, 2000). Bagasz cellulóz SEM képei a xilanázos
kezelést követően a nyers cellulóz szálak jelentős felületi változását mutatták. T. lanuginosus
xilanáza a rost külső felszínén elhelyezkedő xilán hidrolízisével növelte a rost pórusméretét
(Bisson és mtsai, 2002). A porozitás növelése feltehetően szintén segíti a fehérítőszerek
hozzáférését a rostokhoz (Kulkarni és mtsai, 1999).
A xilanáz mellett esetleg jelenlévő celluláz vagy „lehámozza” a sejtfal rétegeket, vagy
összetöri a rostokat a leggyengébb pontjukon. Ezért a xilanázokkal szemben a celluláz
csökkentheti a rost szilárdságát, jelenlétét minimálisra kell csökkenteni a xilanázos
előfehérítés során (Mansfield és Esteghlalian, 2003).

5. ábra SEM felvételek eukaliptusz kraft cellulózról. A: Kezeletlen,
sima felületű rostok. B: Duzzadt, szétvált szálak a xilanázos kezelés
után. C: Rostok a xilanázos kezelést követő 4,5 %-os Cl2-ral történő
fehérítés után D: S. lividans micéliumok behatolásának helye a cellulóz
szálon (Beg és mtsai, 2000)
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2.5.5 Biofehérítési tanulmányok eukaliptusz és bagasz cellulózon
Az eukaliptusz fa és a bagasz a papírgyártás kedvelt nyersanyagai trópusi és szubtrópusi
országokban. Eukaliptusz fából jó minőségű papír gyártható, míg a bagasz több országban a
legnagyobb mennyiségben keletkező mezőgazdasági hulladék, ezért olcsó nyersanyag forrást
biztosít gyengébb minőségű papírok előállításához (Kulkarni és Rao, 1996; Soccol és mtsai,
2003). Több tanulmányban számolnak be eukaliptusz és bagasz nyers cellulóz sikeres
előfehérítéséről xilanázzal, a kísérletek paramétereit és az elért eredményeket a 8. táblázat
foglalja össze.
8. táblázat Eukaliptusz és bagasz cellulózon végzett biofehérítési kísérletek
Nyers cellulóz
eukaliptusz, kraft
eukaliptusz, kraft

Enzimforrás
Streptomyces lividans,
SSF xilanáz
Bacillus
pumilus
CBMAI 0008
T. lanuginosus MED2D
A. oryzae NRRL 1808

eukaliptusz, kraft
eukaliptusz,
szulfit
bagasz,
Bacillus sp. NCIM 59
mechanikai-nátron
bagasz, nátron
T. lanuginosus SSBP
bagasz, nátron
T. lanuginosus SSBP,
tisztított xilanáz

Adagolás
3,5 IU g-1

Fehérségnövekedés
20 ISO %

Irodalom
Beg és mtsai 2000

10 IU g-1

1,9 ISO %

Duarte és mtsai 2003

10 IU g-1
5 IU g-1

1,1 ISO %
1,4 pont

Haarhoff és mtsai, 1999
Christov és mtsai, 1999

10 IU g-1

2,5 ISO %

Kukarni és Rao, 1996

5 IU g-1
5 IU g-1

0,5 pont
2,6 pont

Madlala és mtsai, 2001
Bissoon és mtsai, 2002

2.5.6 Kísérőenzimek szerepe a biofehérítésben
A xilanáz enzim készítményekben jelenlévő kísérő enzimek szerepe a biofehérítésben
egyelőre nem tisztázott. Tuncer és mtsai eukaliptusz kraft cellulózt kezeltek Thermonospora
fusca tenyészetének felülúszójával, mely több extracelluláris enzimet is tartalmazott (endo1,4-β-xilanázt, endo-1,4-β-glükanázt, peroxidázt, β-xilozidázt, α−L-arabinofuranozidázt). A
kezelés során az aromás vegyületek a redukáló cukrokkal azonos ütemben szabadultak fel. A
jelenlévő enzimek valószínűleg hidrolizálták a lignin és a xilán arabinóz oldalcsoportjai
között lévő kötések egy részét, és ezzel segítették a xilánt bontó enzimek hozzáférését a
szubsztráthoz (Tuncer és mtsai, 1999). Bacillus pumilus xilanáz termelését alacsony
mannanáz és arabinofuranozidáz aktivitás kísérte. Az enzimkészítményt eredményesen
alkalmazták kraft cellulóz biofehérítésére, melyben szerepet játszhatott a jelenlévő enzimek
együttműködése (Duarte és mtsai, 2003). Xilanázok biofehérítő hatását β-xilozidáz és
α−galaktozidáz adagolásával is sikeresen javították. (Lenartowicz és mtsai, 2003; Clarke és
mtsai, 2000). Ugyanakkor az endoxilanázok biofehérítő hatása nem javult acetil-xilánészterázokkal kombinációban használva (Christov és mtsai, 2000).
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2.6 Az irodalom kritikai értékelése
Az irodalomban számos tanulmány található mely fonalasgomba xilanáz termelésének
optimalizálását tűzte ki célul szilárd fázisú fermentációban. A biofehérítésben alkalmazható
xilanázoknak számos – a korábbiakban vázolt - kritériumnak kell megfelelni. Több
publikációban a szerzők nem jelölik meg, hogy a termelt xilanázt milyen konkrét ipari
felhasználásra szánják, ezért nem vizsgálták az enzim biokémiai tulajdonságait, illetve az
egyidejűleg termelt celluláz szintjét (Ferreira és mtsai, 1999; Park és mtsai 2002).
Biofehérítéshez használható xilanázok termeléséhez több esetben a hőstabil enzimet termelő
Thermoascus aurantiacus fajt használták (Alam és mtsai, 1994; Souza és mtsai, 1999;
Milagres és mtsai, 2004), ez a faj azonban gyakran termel viszonylag nagy mennyiségű
celluláz enzimet is. Bár enzimtisztítással feltehetően csökkenthető az ilyen xilanáz
készítmények celluláz aktivitása, ez a lépés jelentős költséget jelent, ami szemben áll a
kutatások eredeti céljával, ami az olcsó xilanáz készítmény előállítása. Több publikációban a
xilanáz hozam növelését megelőzően, vagy azt követően vizsgálták, hogy az enzim elvileg
alkalmazható e biofehérítésre. Thermomyces lanuginosus xilanáza hőstabil és cellulázmentes
volt, ezért optimalizálták a termelését (Purkarthofer és mtsai, 1993; Alam és mtsai, 1994).
Aspergillus terreus cellulázmentes xilanáz termelésének növelése mellett, vizsgálták a termelt
enzim kinetikai paramétereit, szubsztrátspecifitását, hőmérséklet és pH optimumát (Ghanem
és mtsai, 2000). Schizophyllum commune SSF tenyésztése előtt vizsgálták, hogy az SF-ben
termelt xilanáz mennyire képes hidrolizálni a nyers cellulózt (Haltrich és mtsai, 1992). Bár a
fenti tanulmányok előrevetítik a termelt xilanáz jó biofehérítő hatását, a művelet eddig
tisztázatlan mechanizmusa miatt nem garantálják azt. Például a nyers cellulóz hidrolízisének
mértéke gyakran nem áll arányban a xilanázos kezeléssel elért fehérség növekedéssel (Elegir
és mtsai, 1995; Clarke és mtsai, 1995). Ezért indokolt lenne olyan fonalasgombák xilanáz
termelését

optimalizálni,

melyek

biofehérítő

hatását

korábban

ellenőrizték.

A

szakirodalomban sugárgombával végzett tanulmányban találtunk példát arra, hogy az
SSF-ben, optimalizált körülmények közt termelt xilanáz hatását biofehérítési kísérletekkel
igazolták (Beg és mtsai, 2000).
A statisztikai kísérleti módszereket egyre gyakrabban használják SSF-es enzimtermelés
optimalizálásához. Ezeknek a módszereknek előnye az „egyedi kísérletekkel” - melyekben
egy faktor értékét változtatják a többi faktor konstans értéke mellett - szemben, hogy
csökkenthető az elvégzett kísérletek száma, illetve megfelelő terv választásával vizsgálhatóak
a faktorok közt fellépő kölcsönhatások. Ghanem és mtsai (2000) Plackett-Burmann tervet
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használtak, mely egyidejűleg 6 fakor 2 szintes vizsgálatát tette lehetővé, 8 beállítással. Bár ez
a tervtípus rendkívül hatékony, a kölcsönhatásokat nem tudja különválasztani a főhatásoktól,
ezért Plackett-Burmann tervben csak olyan faktorok szerepelhetnek, melyek várhatóan nem
befolyásolják egymás hatását. Ezért kedvezőbb a rész- vagy teljes faktoros tervek
alkalmazása, melyekkel a főhatások mellett a kölcsönhatások is megjeleníthetők. A
tanulmányok többsége a szubsztrát nedvességtartalmának, a tenyésztés időtartamának, illetve
az inokulum mennyiségének hatását, és e faktorok közt lévő kölcsönhatásokat vizsgálja
(Ridder és mtsai, 1998; de O. Souza és mtsai, 1999; Milagres és mtsai, 2004). A nedvesítő
sóoldattal bevitt tápanyagok közt fellépő kölcsönhatások kevésbé felderítettek. Melanocarpus
albomyces xilanáz termelését - több faktor mellett – az adagolt karbamid és élesztőkivonat
mennyiségének függvényében optimalizálták, a két nitrogénforrás közt erős kölcsönhatás
lépett fel (Narang és mtsai, 2001). Az adagolt tápanyagok mennyiségének hatását Park és
mtsai (2002) illetve Ghanem és mtsai (2000) is vizsgálták statisztikai kísérlettervvel. Azonban
az előbbi tanulmányban a sóoldat összetevőinek koncentrációját egyidejűleg változtatták,
ezért az egyes komponensek hatása nem különült el, míg az utóbbinál az alkalmazott PlackettBurmann terv nem adott lehetőséget az esetleg fellépő kölcsönhatások megjelenítésére.
S. commune illetve T. lanuginosus SSF tenyésztését SF-ben optimalizált sóoldattal végezték.
Mindkét tanulmányban egyedi kísérlettel határozták meg a xilanáz termelésnek legkedvezőbb
szén- és nitrogénforrást, melyek mennyiségét válaszfelület módszerrel optimalizálták. A
válaszfelület módszer az elvégezett kísérletek nagy száma miatt kettő maximum három faktor
mennyiségének optimalizálását, illetve a fellépő kölcsönhatások megjelenítését teszi lehetővé.
A szakirodalomban nem találtunk példát kettőnél több táptalajkomponenst szerepeltető
részfaktoros terv alkalmazására, mely a nedvesítő sóoldat összetételének komplex vizsgálatát
tenné lehetővé.
Szemben a süllyesztett fermentációval, a fermentoros szilárd fázisú tenyésztés folyamatos
pH szabályozása egyelőre nem megoldott. A tenyésztés pH értékét az indításkor beállított pH
mellett a táptalajban jelenlevő, illetve a mikroba által kiválasztott anyagok befolyásolják. Az
eddigi kutatások nem vetették fel, hogy a táptalaj összetevők minőségi és mennyiségi
optimalizálásán keresztül befolyásolni lehetne az SSF során kialakult pH értéket.
Bár egyedi kísérletekben gyakran követik a hatékony biofehérítésben feltehetően szerepet
játszó kísérőenzimek termelődését SSF-ben (Purkarthofer és mtsai, 1993; Jain, 1995;
Milagres és mtsai 2004;), a statisztikai kísérlettervekben gyakran csak a xilanáz termelést
veszik fel, mint függő változót (Ridder és mtsai, 1998; de O. Souza és mtsai, 1999; Ghanem
és mtsai 2000; Park és mtsai, 2002). Tudomásunk szerint SSF-ben csak Aspergillus niger
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enzimtermelését vizsgálták úgy, hogy egy kísérletterven belül tanulmányozták a xilanáz és
más hidrolitikus enzimek hozamát a kiválasztott faktorok változásának függvényében. A fenti
kísérlet során azonban nem biofehérítésre, hanem növényi olaj extrakciójára alkalmas
enzimkészítmény termelése volt a cél, ezért az xilanáz mellett a celluláz termelést is növelték
(Couri és mtsai, 2000).
A xilanázokra jellemző a nagy szubsztrátspecifitás (Düsterhöft és mtsai, 1997; Kalogeries
és mtsai, 1998; Ghanem és mtsai, 2000). A biofehérítésre szánt xilanázok jelentős részét
mezőgazdasági mellékterméken termeltették (Purkarthofer és mtsai 1993; Alam és mtsai,
1994; Souza és mtsai 1999; Milagres és mtsai 2004;), melyek bár olcsó szubsztrátok, az
általuk indukált xilanáz lehet, hogy nem képes teljes aktivitással működni a biofehérítés
során, nyers cellulózon. Feltehetően szubsztrátspecifikus enzimkomplex termelődik, ha a
fermentáció során szénforrásnak és enzimindukálónak azt a nyers cellulózt használják, amin a
biofehérítést is végzik. Haltrich és mtsai (1992) kemény és puha fából nyert nyers cellulóz
keveréket használtak S. commune SSF tenyésztéséhez, azonban a termelt xilanázzal nem
végeztek biofehérítési kísérleteket. Beg és mtsai (2000) búzakorpa mellett eukaliptusz kraft
cellulózon is vizsgálták a sugárgomba Streptomyces lividans xilanáz termelését. A
publikációból azonban nem derül ki egyértelműen, hogy melyik tenyészetből és hogyan
nyerték ki az eukaliptusz kraft cellulóz kezeléséhez használt xilanázt.
A biofehérítésre használt kereskedelmi xilanáz készítményeket SF-fel állítják elő. Beg és
mtsai (2000) előbb vázolt tanulmányában, a bemutatott SEM felvételek arra utalnak, hogy
végeztek teljes SSF anyaggal biofehérítést, erről azonban a publikációban semmilyen
információt nem nyújtanak. Tudomásunk szerint eddig egyetlen tanulmány sem vetette fel,
hogy a nyers SSF termék extrahálás és tisztítás nélküli, közvetlen felhasználása gazdaságos
xilanáz előállítási és alkalmazási lehetőséget nyújthat nyers cellulóz biofehérítéséhez.

36

3. Kísérleti anyagok és módszerek
3.1 Szubsztrátok
A szilárd fázisú fermentációs kísérleteket a SAPPI által rendelkezésünkre bocsátott
Eucalyptus grandis fából, illetve bagaszból gyártott, oxigénnel utó-ligninmentesített nátronanthraquinon (post-O2-soda-aq) eukaliptusz, illetve nátron (soda) bagasz nyers cellulózon
végeztük. A nyers cellulózt alaposan átmosták desztillált vízzel, míg a mosóvíz pH értéke
neutrális nem lett. Ezután levegőn megszárították és a felhasználásig (postázásig) 4 °C-on
tárolták.
3.2 Mikroorganizmusok
3.2.1 Termofil fonalasgombák
A termofil fonalasgombák az alábbi törzsgyűjteményektől származtak: Centraalbureau voor
Schimmelcultures, Utrecht, The Netherlands (CBS); Northern Regional Research Center,
USDA, Peoria, Illinois, USA (NRRL); Technical University of Budapest, Hungary (TUB);
Western Forest Products Laboratory, Vancouver, Canada (WFPL).
Munkánk során összesen 30 termofil fonalasgombát vizsgáltunk.
3.2.1.1 Különböző fajokhoz tartozó termofil fonalasgombák
Acremonium thermophilum CBS 734,71, Humicola grisea var. thermoidea CBS 183,64,
Humicola insolens CBS 147,64, Malbranchea cinnamomea ATCC 42,825, Malbranchea
cinnamomea TUB F-88, Myceliophthora thermophila TUB F-39, Paecilomyces sp. TUB
F-70, Sporotrichum thermophile WFPL 264, Talaromyces emersonii NRRL 3221,
Talaromyces thermophilus NRRL 2155, Thermoascus aurantiacus TUB F-43, Thermoascus
aurantiacus TUB F-536, Thermomyces lanuginosus CBS 224,63, Taxonómiailag nem
azonosított TUB F-849, Taxonómiailag nem azonosított TUB F-854.
3.2.1.2 Thermomyces lanuginosus izolátumok
Miután az első vizsgálatban a CBS 224,63 jelű izolátum tűnt ígéretesnek (jelentős xilanáz
termelés, minimális celluláz kísérőenzim jenlét) további Thermomyces lanuginosus törzseket
vizsgáltunk:
ATCC 36,350, ATCC 38,905, ATCC 46,882 , TUB F-31, TUB F-40, TUB F-48, TUB F-80,
TUB F-125, TUB F-126.
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3.2.1.3 Dél-Afrikai talajmintákból izolált termofil fonalasgombák
TUB F-980 (Thermomyces lanuginosus), TUB F-1026, TUB F-1118, TUB F-1164, TUB
F-1167, TUB F-1168.

3.2.2 Aspergillus oryzae törzsek
Az Aspergillus oryzae törzsek az alábbi törzsgyűjteményektől származtak:
Institute for Fermentation, Osaka, Japan (IFO); University of Sciences Jozsef Attila, Szeged,
Hungary (JATE); Merck Sharp Dohme Research Laboratories, Rahway, NJ (MSD); Northern
Regional Research Center, USDA, Peoria, IL (NRRL); Russian Culture Collection, Moscow
(VKM).
A vizsgálatokban résztvevő 14 A. oryzae törzs katalógus számai: IFO 30,102, IFO 30,103,
IFO 30,104, IFO 5238, JATE 0547, MSD MF-410, NRRL 447, NRRL 451, NRRL 1808,
NRRL 1989, NRRL 2217, NRRL 6270, VKM F-55, VKM F-762.
3.3 Törzsfenntartás
A fonalasgombákat liofilezett tenyészetek (ampullák) formájában tároltuk. Ez a
törzsfenntartási mód 10-30 éves raktározási időt is lehetővé tesz. Az ampulláról
burgonyafőzet-glükóz-agar

(potato-dextrose-agar,

PDA)

táptalajú

Petri

csészéken

növesztettük ki a gombákat. Termofil fonalasgombák esetében 45 °C-on, A. oryzae törzseknél
30 °C-on, 6 napig inkubáltuk a Petri csészés tenyészeteket. Petri csészékben és PDA
kémcsöves ferdeagaron hetente végzett átoltással újítottuk a tenyészeteket. A PDA Petri
csészés tenyészetek összélő spóraszámát telepszámlálással határoztuk meg, hígítási sorozat
készítését és inkubálást követően.
3.4 Laboratóriumi SSF
500 ml-es Erlenmeyer lombikba egyenként 5 g száraz anyagot (nyers cellulózt) mértünk,
majd megfelelő mennyiségű sóoldat adagolásával beállítottuk a kívánt nedvességtartalmat. A
lombikokat vattadugóval és nátron papírral lezártuk, majd autoklávban sterilizáltuk 121 °Con, 30 percig. Sterilizálás és lehűlés után a táptalajt spóra szuszpenzióval oltottuk be,
2,5 x 106 spóra g-1 száraz anyagnak megfelelően. A spóra szuszpenziót 6 napos PDA
tenyészetek 0,1 %-os Tween-80 tartalmú vizes oldatba mosásával állítottuk elő. Az oltást
követően a lombikok tartalmát jól összeráztuk, összekevertük, hogy a spórák egyenletesen
oszoljanak el. A termofil fonalasgombák spórájával oltott lombikokat 45°C-on, 5 napig,
A. oryzae törzsek tenyészeteit 30°C-on, 4 napig inkubáltuk rázatás nélkül (nyugvó tenyészet).
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Minden tenyésztést két párhuzamos lombikban végeztünk, és a két tenyésztésben mérhető
enzimaktivitásokat átlagoltuk.
3.5 SSF paraméterek optimalizálása
3.5.1 Optimális nedvességtartalom meghatározása
Az optimális nedvességtartalom meghatározásánál 5 g szubsztráthoz 10, 15, 20, 25 és 30
ml sóoldatot mérve, a 67-86 % -os tartományt állítottuk be. A vizsgálat során a nedvesítő
sóoldatokban a komponensek a 25 ml sóoldatban lévő mennyiséggel megegyezően voltak
jelen, így a g-1 szubsztrátra jutó tápsó koncentrációt állandó értéken tartottuk.
3.5.2 Nitrogénforrások egymástól független vizsgálata
Nitrogénforrások egymástól független vizsgálatakor ammónium-szulfátot, ammóniumnitrátot, kálium-nitrátot, kukoricalekvárt (50 % szárazanyag) és zsírtalanított szójalisztet
használtunk. Koncentrációjukat 0,009 g nitrogén g-1 szubsztrátnak megfelelő értékre állítottuk
be (0,9 %), melyet 83 %-os nedvességtartalomnál 1,75 g nitrogén l-1 sóoldat koncentrációval
lehetett biztosítani. Ebben a kísérletsorozatban tehát szervetlen és szerves nitrogénforrásokat
is kipróbáltunk.

3.5.3 Statisztikai kísérleti módszerek
Több faktor egymás melletti vizsgálatára statisztikai kísérleti módszereket alkalmaztunk,
melyeket a „3.8 Kísérlettervek” című alfejezetben ismertetünk részletesen.

3.5.4 Általános és optimalizált paraméterek
A szűrővizsgálatokhoz más fonalasombák (Trichoderma, Aspergillus) tenyésztéséhez
eredményesen használt, általános sóoldatokat alkalmaztunk. Az általános és az optimalizált
sóoldatok összetételét, pH értékét és a tenyésztések kiindulási nedvességtartalmát a
9. táblázatban ismertetjük.
3.6 Extrakció
Az SSF során termelődött enzimek részben a szubsztráthoz kötődve (adszorbeálódva),
részben pedig a vizes fázisban vannak. Az enzimaktivitás méréséhez szabaddá kell tenni az
enzimeket, extrahálni kell őket. A nedvességtartalmat mindig 100 ml-re egészítettük ki 0,1 %
Tween-80-at tartalmazó csapvíz oldattal. A Tween-80 egy nem-ionos detergens, mellyel az
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enzimek deszorpciója (oldatba menetele) meggyorsítható. Az extrakciót két órán keresztül,
időnkénti rázogatással, szobahőmérsékleten végeztük. Az extrakció lényege, hogy elválasszuk
a Tween-es csapvízben oldódó vagy kolloid állapotban lévő makromolekulákat a táptalajtól és
a mikrobiális sejttömegtől. Az extrakció után 10 percig centrifugáltuk a szuszpenziót és a
felülúszót használtuk az enzimaktivitás meghatározásához. Felhasználásig az extraktumokat
4°C-on tároltuk.
9. táblázat SSF paraméterek
Mikroorganizmus
Termofil
fonalasgombák
(szűrővizsgálat)
Szubsztrát
eukaliptusz cellulóz
Sóoldat típusa
általános
Nitrogénforrás (g l-1)
NH4NO3, 5
Foszforforrás (g l-1)
Egyéb komponensek (g l-1)

KH2PO4, 5
NaCl, 1;
MgSO4.7H2O, 1
Nyomelemoldat I2, II3
1-1 ml
Sóoldat pH
pH 7
Szubsztrát nedvességtartalom 83 %4
Mikroorganizmus

Thermomyces lanuginosus
TUB F-980

Thermomyces
lanuginosus törzsek

eukaliptusz cellulóz
optimalizált
kukoricalekvár1, 28,18;
(NH4)2SO4 , 4,11
KH2PO4, 11,39
-

bagasz cellulóz
általános
NH4NO3, 5

1-1 ml
pH 7
83 %

Aspergillus oryzae törzsek (szűrővizsgálat)

Szubsztrát
Sóoldat típusa

eukaliptusz cellulóz
általános
I

Nitrogénforrás (g l-1)

NH4NO3, 5;
kukoricalekvár 2

Foszforforrás (g l-1)

KH2PO4, 5

Egyéb komponensek (g l-1)

NaCl, 1;
MgSO4.7H2O, 1
Nyomelemoldat I, II
1-1 ml
Sóoldat pH
pH 7, pH 9
Szubsztrát nedvességtartalom 83 %
Mikroorganizmus
Szubsztrát
Sóoldat típusa
Nitrogénforrás (g l-1)
Foszforforrás (g l-1)

KH2PO4, 5
NaCl, 1;
MgSO4.7H2O, 1
1-1 ml
pH 7
83 %
Aspergillus oryzae
NRRL 3485
eukaliptusz cellulóz
optimalizált

II
(NH4)2HPO4, 4;
kukoricalekvár, 2;
karbamid, 1
KH2PO4, 3; + lásd
nitrogénforrás
NaCl, 1;
MgSO4.7H2O, 1
1-1 ml
pH 7, pH 9
83 %

kukoricalekvár, 75
KH2PO4, 5
NaCl, 1;
MgSO4.7H2O, 1
1-1 ml
pH 9
83 %

Aspergillus oryzae NRRL 1808
eukaliptusz cellulóz
bagasz cellulóz
általános
optimalizált
általános
optimalizált
NH4NO3, 5;
NH4NO3, 3,9;
NH4NO3, 5;
KNO3, 15,52;
kukoricalekvár,
kukoricalekvár,
kukoricalekvár,
kukoricalekvár
2
40,2
2
52,22
KH2PO4, 5
KH2PO4, 5
KH2PO4, 5
KH2PO4, 5

Egyéb komponensek (g l-1)

NaCl, 1;
NaCl, 1;
NaCl, 1;
NaCl, 1;
MgSO4.7H2O, 1
MgSO4.7H2O, 1
MgSO4.7H2O, 1
MgSO4.7H2O, 1
Nyomelemoldat I, II
1-1 ml
1-1 ml
1-1 ml
1-1 ml
Sóoldat pH
pH 9
pH 7,5
pH 7
pH 6,3
Szubsztrát nedvességtartalom 83 %
83 %
83 %
80 %
1
50 % száraz anyag tartalmú; 2 (g l-1): CoCl2.6H2O, 2; MnSO4, 1,6; ZnSO4.7H2O, 3,45; 3 (g l-1): FeSO4.7H2O, 5,
4
25 ml sóoldat/5g szubsztrát
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3.7 Enzimaktivitás mérések
3.7.1 Xilanáz enzimaktivitás mérése
(pH 6; 50 °C)
A xilanáz enzimaktivitás mérésekor egy nemzetközi kutatócsoport által összeállított
módszert használtunk (Bailey és mtsai, 1992).
Szubsztrát
•

1 %-os nyírfa (birchwood) xilán (SIGMA X-0502) oldat 0,05 M foszfát- citrát
pufferral elkészítve (pH 6).

Reagensek
•

0,05 M foszfát - citrát puffer, pH 6.

•

Di-nitro-szalicilsavat (DNSz) tartalmazó reagens: 10 g 3,5-dinitro-szalicilsavat 0,5 %-os
NaOH oldatban oldottunk, 2 g fenolt és 0,5 g Na2SO3-t adtunk hozzá, majd melegítés
közben 200 g K-Na-tartarátot adagoltunk. Hűtés után vízzel 1 literre egészítettük ki. Az
elkészített oldatot sötét üvegben tároltuk.

A mérés menete
•

Reakcióelegy: 1,8 cm3 1 %-os xilán oldat és 0,2 cm3 0,05 M foszfát-citrát pufferral
megfelelően higított enzimoldat.

•

Inkubálás: 50 °C, 5 perc.

•

Reakció leállítása: 3 cm3 DNSz reagenssel.

•

Felszabadított redukáló cukrok meghatározása: dinitro-szalicilsavas módszerrel (Miller,
1959). DNSz reagenssel leállított reakcióelegyek forralása 5 percig, majd lehűtése.

•

Extinkció mérés: 540 nm-en.

Xilanáz enzimaktivitás számolása
A xilanáz aktivitás egysége a nemzetközi egység (International Unit, IU), melynek
értelmében egységnyi aktivitású az az enzim mennyiség, mely a szubsztrátból adott
körülmények között, 1 perc alatt 1 μmol xilózt szabadít fel.
Az enzimaktivitás térfogategységre vonatkoztatott értékét az alábbi számítással kaptuk:
IU cm-3 = leolvasott extinkció · higítás · 1000 μmol mmol-1
5 perc · 150,13 mg mmol-1 · meredekség (mg-1) · 0,2 cm3
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A tömegre (bemért SSF szubsztrát egységnyi mennyiségére) vonatkoztatott xilanáz
aktivitás:
IU g-1 sz.a. = xilanáz aktivitás (IU cm-3) · extrakciós térfogat (100 cm3)
bemért szárazanyag (5 g)
Megjegyzés: A xilanáz aktivitást a fermentáció során felemésztett szárazanyagra is
lehetne vonatkoztatni. Ez a bemért és a tenyésztés végén maradt szubsztrát tömegének
különbsége. A tenyésztés során azonban a gomba hifa fonalai teljesen benövik a szubsztrátot,
így annak végső tömegét gyakorlatilag nem lehet meghatározni. Ezért terjedt el a
szakirodalomban az, hogy a kiindulási száraz anyag mennyiségére vonatkoztatják az
enzimaktivitást.

3.7.2 β-Xilozidáz, α-arabinofuranozidáz, α-galaktozidáz mérése
(pH 4,8; 50 °C)
A kísérőenzimek aktivitását Herr és mtsai leírásának megfelelően mértük (Herr és mtsai,
1978), mesterséges szubsztráttal.
Szubsztrát
A mérendő enzimnek megfelelően
•

1mM p-nitrofenil-β-D-xilopiranozid

•

2mM p-nitrofenil-α-L-arabinofuranozid

•

1mM p-nitrofenil-α−galaktozid oldat; 0,05 M citrát pufferral elkészítve (pH 4,8).
Mindhárom szubsztrátot a SIGMA cégtől szereztük be.

Reagensek
•

0,05 M citrát puffer, pH 4,8.

•

1 M Na2CO3 oldat.

A mérés menete
•

Reakcióelegy: 1,8 cm3 megfelelő p-nitrofenil származék szubsztrát oldat és 0,2 cm3
enzimoldat.

•

Inkubálás: 50 °C, 10 perc.

•

Reakció leállítása: 1 cm3 1 M Na2CO3 oldattal.
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•

Reakciótermék meghatározása: A megfelelő enzim p-nitrofenolt szabadít fel az adott
szubsztrátból, mely lúgos közegben sárga színt ad.

•

Extinkció mérése: 405 nm-en .

Enzimaktivitás számolása
Egységnyi aktivitásúnak tekintjük azt az enzimet, mely az adott körülmények között 1
perc alatt 1 μmol p-nitrofenolt szabadít fel a megfelelő p-nitrofenil-származék szubsztrátból.
Lúgos közegben a p-nitrofenol extinkciós koefficiense 18,5 cm2 μmol-1. Ennek megfelelően
az alábbi módon kaptuk a megfelelő aktivitás értékeket.
IU cm-3= leolvasott extinkció · higítás · 3 cm3 (reakciótérfogat)
10 perc · 18,5 cm2 μmol-1 · 1 cm (küvettahossz) · 0,2 cm3 (mintatérfogat)
A tömegre vonatkoztatott enzimaktivitás:
IU g-1 sz.a. = enzimaktivitás (IU cm-3) · extrakciós térfogat (100 cm3)
bemért szárazanyag (5 g)
3.7.3 Celluláz enzimaktivitás mérése
(pH 4,8; 50 °C)
A celluláz mérést Ghose eljárásának megfelelően végeztük (Ghose, 1987).
Szubsztrát
•

1 cm x 6 cm Whatman No.1-es szűrőpapírcsík (kb. 50 mg/darab).

Reagensek
•

0,05 M citrát puffer, pH 4,8.

•

Dinitro-szalicilsavat tartalmazó reagens (DNSz) (lásd xilanáz mérés).

A mérés menete
•

Reakcióelegy: 1 cm x 6 cm Whatman No.1-es szűrőpapírcsík, 0,5 cm3 0,05 M citrát
pufferral megfelelően higított enzimoldat és 1 cm3 0,05 M citrát puffer (pH 4,8).

•

Inkubálás: 50 °C, 60 perc.

•

Reakció leállítása: 3 cm3 DNSz reagenssel.

•

Felszabadított

redukáló

cukrok

meghatározása:

módosított

dinitro-szalicilsavas

módszerrel (Miller, 1959). DNSz reagenssel leállított reakcióelegyek forralása 5 percig,
lehűtése, majd 20 cm3 desztillált víz adagolása.
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•

Extinkció mérése: 540 nm-en.

Celluláz enzimaktivitás (Filter-paper activity, FPA) számítása
A szűrőpapír lebontó aktivitás meghatározása során, azt az enzimkoncentrációt becsültük,
mely az adott körülmények között 2,0 mg glükózzal ekvivalens redukáló cukrot szabadít fel
az oldhatatlan szubsztrátból. 2,0 mg redukáló cukor felszabadítása esetén az oldat celluláz
aktivitása 0,37 FPU cm-3.
A mérés során használt higítást átváltottuk koncentrációra:
Koncentráció=1/higítás (enzimoldat térfogata a higításban/ a higítás teljes térfogata)
FPU cm-3=

0,37

.

2,0 mg glükóz ekvivalenst felszabadító enzimkoncentráció
A tömegre vonatkoztatott FPA aktivitás
FPU g-1 sz.a. = FPA (FPU cm-3) · extrakciós térfogat (100 cm3)
bemért szárazanyag (5 g)
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3.8 Kísérlettervek
A kísérletterveket Kemény Sándor és Deák András „Kísérletek tervezése és értékelése”
(2000) című könyvének segítségével, illetve Dr. Kemény Sándorral történő személyes
konzultációk alapján építettük fel.
A vizsgált faktorokat az alábbi módon kódoltuk:
xi = Xi-X0/ΔXi
ahol xi a az adott faktor kódolt értéke, Xi pedig a valós értéke, X0 a faktor valós értéke a terv
középpontjában, ΔXi pedig a lépéstávolság. A faktorok hatásának, illetve kölcsönhatásának
szignifikancia szintjét Student teszttel vizsgáltuk

t=

bj
sb j

ahol bj regressziós koefficienst illetve b0 tengelymetszetet az alábbiak alapján kaptuk:

∑y x
=
∑x
i

bj

i

2
ji

∑y
=
∑x

1

ji

b0

,

i

2
ji

N

,

∑x

2
ij

=N

i

i

i

yi – mért enzimaktivitás, xji – transzformált faktorok, b0 – tengelymetszet,
N –beállítások száma,
s b2j a regressziós koefficiens varianciája:
s =
2
bj

s 2y
N

.

Egy faktor hatását akkor tekintettük szignifikánsnak, ha a regressziós koefficiens
értékének és szórásának hányadosából számolt t érték meghaladta a beállítások és vizsgált
faktorok száma által meghatározott szabadsági foknál, és α = 0,05 konfidencia szintnél
található táblázati tα/2 értéket.

3.8.1 Részfaktortervek

T. lanuginosus TUB F-980-as törzsnél egy 25-1 részfaktortervet alkalmaztunk 5 faktor
(szójaliszt, kukoricalekvár, NH4NO3, (NH4)2SO4, KH2PO4) kétszintes vizsgálatára. A. oryzae
NRRL 1808 esetében 4 faktor (eukaliptusz cellulózon: szójaliszt, kukoricalekvár, NH4NO3,
sóoldat pH; bagasz cellulózon: szójaliszt, kukoricalekvár, KNO3, sóoldat pH) hatását
tanulmányoztuk a kísérőenzimek termelésére egy 24-1 részfaktortervvel, melyet a xilanáz
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enzim termelésének részletesebb vizsgálata érdekében központi kompozíciós tervvé
szélesítettünk. A faktorok tartományait a Függelék tartalmazza.
3.8.2 Válaszfelület módszerek
A xilanáz termelés optimalizálásához TUB F-980-nál egy 33 teljes faktoros tervet
(faktorok: KH2PO4, nitrogéntartalom, kukoricalekvár/(NH4)2SO4 arány), NRRL 3485-nél egy
2 faktort (nitrogéntartalom, kukoricalekvár/(NH4)2SO4 arány) 3 x 4 szinten vizsgáló tervet,
NRRL 1808 esetében pedig központi kompozíciós terveket alkalmaztunk (faktorok
eukaliptusz cellulóznál: kukoricalekvár, NH4NO3; bagasz cellulóznál: kukoricalekvár, sóoldat
pH). A faktorok tartományait a Függelék tartalmazza. A kísérleti eredményekre empirikus
másodfokú polinom függvényt illesztettünk. Az optimum pont meghatározásához használt
másodfokú függvény egyenletét az alábbi séma alapján írtuk fel:

Y = b0 + Σbixi + Σbiixi2 + Σbijxixj
Ahol Y a válasz változó (enzimaktivitás) számolt értéke, b a regressziós koefficiens, xi pedig a
vizsgált fakor kódolt értéke.
A statisztikai tervek készítéséhez és elemzéséhez a Statistica for Windows 2000 (StatSoft,
Inc.) programot használtuk.
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3.9 A nyers cellulóz enzimes kezelése
A nyers cellulóz enzimes kezelését a tisztítatlan, nyers SSF anyaggal, mint enzim
adalékkal végeztük standardizált körülmények közt. A fermentumokat különböző
tömegarányban kevertük a megfelelő szárazanyag tartalmú (konzisztenciájú) és pH értékű
nyers cellulóz szuszpenzióhoz. A mintákat műanyag tasakokba tettük, melyeket leforrasztás
után vízfürdőben inkubáltunk. Az A. oryzae törzseknél az SSF anyag adagolását adott
enzimdózisnak (5 IU/g), illetve adott enzimkezelési költségnek megfeleltetve végeztük. Koji
ferementorban 1 kg SSF anyag ipari előállításának költsége 0,15 dollár (Szakács és mtsai,
2001). Így 1 tonna cellulóz enzimes kezelése 1 illetve 3 dollárba kerül, ha az SSF anyagot
megfelelően, 1:150 illetve 1:50 arányban keverjük a nyers cellulózhoz. Az enzimes kezelés
paramétereit a 10. táblázat foglalja össze.
10. táblázat A nyers cellulóz enzimes kezelésének paraméterei
Enzimforrás
Termofil
A. oryzae
A. oryzae
törzsek
törzsek
NRRL 1808
Adagolás
1:501
1:50,
1:150
1:150,
1:100
5 IU/g2
5 IU/g
1:200
1:400
Hőmérséklet
60 °C
60 °C
60 °C
pH
6
6,5
6,0
Cellulóz
10 %
10 %
10 %
konzisztencia
Időtartam
3 óra
3 óra
3 óra
1
SSF:cellulóz tömegarány; 2 IU enzimadag/ g nyers cellulóz

Xylanase P Pulpzyme
HC

Cartazyme
NS 10

5 IU/g
60 °C

60 °C

60 °C

5
10 %

7
10 %

7
10 %

3 óra

3 óra

3 óra

3.10 A nyers cellulóz kémiai fehérítése
Az enzimes kezelést követően az eukaliptusz nyers cellulózt un. D1ED2, a bagasz nyers
cellulózt un. CEH sorrenddel fehérítettük. A D1ED2 fehérítés során először klór-dioxiddal,
majd nátrium-hidroxiddal végül ismét klór-dioxiddal kezeltük a cellulózt. A CEH fehérítésnél
az első lépcsőben klórt használtunk, a második lépcsőben nátrium-.hidroxidot, a harmadikban
pedig nátrium-hipokloritot. A kémiai fehérítések paramétereit a SAPPI szabadalmi joga védi,
ezért nem áll módunkban közölni. Az enzimmel nem kezelt kontroll mintát csak kémiai
fehérítőszerekkel fehérítettük, az enzimmel kezelt mintákkal egyidejűleg, azonos módon.

47

3.11 Fehérségmérés
A fehérített cellulóz mintákból a T 218 om-91 TAPPI szabványnak megfelelően
készítettünk mintalapokat, azzal az eltéréssel, hogy a minták pH értékét nem állítottuk 5,5-ös
értékre. A desztillált vízzel átmosott és felszuszpendált mintákat megközelítően 5 grammos
mintalapokat adó részekre osztottuk, majd 150 mm átmérőjű Büchner tölcséren átszűrtük. A
szűrőlepényeket 300 kPa nyomással összenyomtuk, majd szobahőmérsékleten megszárítottuk,
így megközelítően 1 mm vastag, kör alakú lapokat nyertünk. A mintalap elkészítése során a
mintát szűrőpapír védte az esetleges szennyeződéstől, melyet a fehérségmérés előtt
eltávolítottunk.
A mintalapok fehérségét a 457 nm hullámhosszú fény irányított (45°) reflexiója alapján
határoztuk meg, ColorTouch 2 (Technidyne Corp., New Albany, IN, USA) műszerrel. A 100
%-os fehérséget a magnézium-oxid reflexiója adja. A fehérségmérést a mintalapok mindkét
oldalán, összesen három ponton végeztük el, melyek értékét átlagoltuk. Minden SSF anyaggal
két párhuzamos mintán végeztük el a biofehérítést, és a két minta (három ponton mért)
fehérségének eredményét átlagoltuk. A fent vázolt műveletet követve, a fehérített nyers
cellulóz minták fehérségét ± 0,2 tizedes pontossággal tudtuk meghatározni. Az enzimesen és
vegyszeresen is kezelt minták fehérségét a csak kémiailag fehérített kontroll minta
fehérségéhez viszonyítottuk, és vizsgáltuk az enzimes kezeléssel elért fehérségnövekedését. A
kontroll eukaliptusz nyers cellulóz fehérsége átlagosan 88 %, a kontroll bagasz nyers cellulóz
fehérsége átlagosan 77 % volt.
A nyers cellulóz enzimes kezelése és kémiai fehérítése a dél-afrikai Sappi Biotechnológia
Laboratóriumban történt.
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4. Eredmények és értékelés
4.1 Szűrővizsgálatok
4.1.1 Termofil fonalasgombák eukaliptusz cellulózon
4.1.1.1 Enzimtermelés
A szűrővizsgálat első lépésében különböző fajokhoz tartozó termofil fonalasgombák xilanáz
termelését vizsgáltuk SSF-ben, eukaliptusz nyers cellulózon (6. ábra). Egyes fajok, mint az

Acremonium thermophilum, a Humicola grisea var. thermoidea és a Humicola insolens az
adott szubsztráton és tenyésztési körülmények között csak gyenge növekedést mutattak és
gyakorlatilag nem termeltek xilanáz enzimet. Más izolátumok (Malbranchea cinnamomea,

Myceliophthora thermophila, Sporotrichum thermophile és Talaromyces emersonii) bár jól
növekedtek nyers cellulózon, alacsony xilanáz hozamot adtak. A vizsgált gombák közül két
faj, a Thermoascus aurantiacus és a Thermomyces lanuginosus bizonyult jó xilanáz
termelőnek. A szűrővizsgálatban szereplő mindkét T. aurantiacus törzs xilanáz termelését
viszonylag

magas

celluláz

aktivitás

kísérte

(>8

FPU

g-1;

6.

ábra),

ezért

a

T. lanuginosus fajt választottuk a további tanulmányokhoz, mivel a vizsgált törzsnél csak
alacsony celluláz termelést (< 0,5 FPU g-1) észleltünk.
Ennek megfelelően a szűrővizsgálat második lépésében további kilenc, a tanszéki
gyűjtemény részét képző T. lanuginosus törzs xilanáz és celluláz termelését hasonlítottuk
össze (7. ábra). A különböző T. lanuginosus törzsek xilanáz termelése 5550 és 9300 IU g-1
közt változott. Az egyidejűleg termelt celluláz aktivitása egy izolátum (ATCC 38,905)
kivételével nem haladta meg az 1 FPU g-1 értéket.
A dél-afrikai együttműködés korábbi eredményeként 6 termofil fonalasgombát izoláltak
dél-afrikai talajmintákból, melyeknek xilanáz termelését szintén vizsgáltuk SSF-ben (8.
ábra). Két izolátum (TUB F-980 és TUB F-1026) jó xilanáz aktivitást mutatott (> 6000 IU
g-1), melyet rendkívül alacsony celluláz aktivitás kísért (< 0,15 FPU g-1). E két izolátumot
később Thermomyces lanuginosus törzseknek azonosították.
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Celluláz aktivitás (FPU/g sz.a.)
0
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Humicola insolens CBS 147.64
Humicola grisea var. thermoidea CBS 183.64
Acremonium thermophilum CBS 734.71

Termofil törzsek

Sporotrichum thermophile W FPL 264A
Myceliophthora thermophila TUB F-39
Malbranchea cinnamomea TUB F-88
Talaromyces emersonii NRRL 3221
Malbranchea cinnamomea ATCC 42,825
Nem azonosított TUB F-854
Paecilomyces sp. TUB F-70
Talaromyces thermophilus NRRL 2155
Thermoascus aurantiacus TUB F-536
Nem azonosított TUB F-849
Thermomyces lanuginosus CBS 224.63
Thermoascus aurantiacus TUB F-43
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6. ábra Különböző fajokat képviselő termofil fonalasgombák xilanáz termelése SSFben, eukaliptusz cellulózon (sóoldat pH 7; nedvesség tartalom 83 %; T=45 °C;
tenyésztési idő 5 nap).
Celluláz aktivitás (FPU/g sz.a.)
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7. ábra Thermomyces lanuginosus törzsek xilanáz termelése SSF-ben, eukaliptusz
cellulózon ( sóoldat pH 7; nedvesség tartalom 83 %; T=45 °C; tenyésztési idő 5 nap).
8. ábra Dél-afrikai termofil fonalasgomba izolátumok xilanáz termelése SSF-ben,
eukaliptusz cellulózon ( sóoldat pHCelluláz
7; nedvesség
tartalom
83 %;
T=45 °C; tenyésztési
aktivitás
(F PU/g
sz.a.)
idő 5 nap).
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4.1.1.2 Biofehérítő hatás
A biofehérítési kísérletekhez azokat a termofil gombákat választottuk, melyek
2000 IU g-1 vagy annál több xilanázt termeltek. A biofehérítéshez használt SSF minták
tartalmazták a fermentáció végén nyert enzimek keverékét, a termelt biomasszát, illetve a
maradék szubsztrátot (eukaliptusz cellulóz). A biofehérítési kísérleteket a fermentáció
szubsztrátjával

megegyező

eukaliptusz

cellulózon

végeztük.

A

legeredményesebb

izolátumnak a T. lanuginosus TUB F-980 bizonyult, melynek SSF tenyészete 1,3 – 1,8 ponttal
növelte a kémiai kezeléssel elért fehérséget (9. ábra). Ezért ezt a törzset választottuk, hogy

Termofil törzsek

xilanáz termelését optimalizáljuk SSF-ben, eukaliptusz cellulózon.
Cartazyme NS 10
Pulpzyme HC
Xylanase P
Thermomyces lanuginosus ATCC 36.350
Talaromyces thermophilus NRRL 2155
Thermomyces lanuginosus TUB F-126
Nem azonosított TUB F-849
TUB F-1164
Nem azonosított TUB F-854
TUB F-1118
Thermomyces lanuginosus TUB F-80
Thermomyces lanuginosus TUB F-31
Thermomyces lanuginosus ATCC 46.882
Paecilomyces sp. TUB F-70
Thermomyces lanuginosus CBS 224.63
Thermomyces lanuginosus TUB F-125
TUB F-1168
TUB F-1167
TUB F-1026
Thermomyces lanuginosus ATCC 38.905
TUB F-980
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9. ábra Termofil fonalasgombák nyers SSF enzimeinek biofehérítő hatása eukaliptusz
cellulózon, különböző SSF anyag:cellulóz arány mellett.
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4.1.2 Thermomyces lanuginosus törzsek bagasz cellulózon
4.1.2.1 Enzimtermelés
Egy, a Sappi Biotechnológia Laboratóriumával szintén együttműködő dél-afrikai
kutatócsoport rázólombikos tenyészetben magas, 3575 IU ml-1 xilanáz aktivitást adó

Thermomyces lanuginosus törzset izolált (Singh és mtsai, 2000a). A T. lanuginosus SSBP jelű
törzs süllyesztett fermentációjából nyert xilanáz széles pH tartományban (5,5-10,0) aktív volt
és 80°C-on is jó hőstabilitást mutatott (Singh és mtsai, 2000b). Tisztított folyékony xilanáza
kis adagban (5 U g-1) is hatékonyan működött bagasz cellulóz biofehérítése során (Bisson és
mtsai, 2002). Ezért a dél-afrikai kutatókkal együttműködve, a T. lanuginosus SSBP xilanáz
termelését szilárd fázisú fermentációban is vizsgáltuk bagasz cellulóz szubsztráton, és
összehasonlítottuk másik hét, a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszéken található
(elővizsgálatok szerint bagasz cellulózon jó xilanáz termelő) T. lanuginosus izolátum xilanáz
termelésével (10. ábra).

T. lanuginosus törzsek

Xilanáz termelés bagasz cellulózon
SSBP
TUB F-80
CBS 224.63
TUB F- 31
ATCC 36350
TUB F- 40
TUB F-48
ATCC 46882
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10. ábra Thermomyces lanuginosus törzsek xilanáz termelése SSF- ben, bagasz
cellulózon (szubsztrát kiindulási pH 7; nedvességtartalom 83 %; T=45 °C; tenyésztési
idő 4 nap).

A T. lanuginosus törzsek általában kevesebb xilanázt termeltek bagasz cellulózon mint
eukaliptusz cellulózon. A vizsgált nyolc izolátum közül az ATCC 46,882 jelű törzs termelte a
legtöbb xilanázt, 5098 IU g-1 –ot, míg az SSBP a leggyengébb termelőnek bizonyult
(1060 IU g-1). Elképzelhető, hogy a T. lanuginosus SSBP törzs xilanáza, hasonlóan egy

Humicola insolens törzs által termelt xilanázhoz, nem bontja jól a xilán szubsztrát oldhatatlan
részét (Düsterhöft és mtsai, 1997), ezért termelt SSF-ben lényegesen kevesebb xilanázt mint
SF-ben.
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4.1.2.2 Biofehérítő hatás
Bagasz cellulóz biofehérítését a nyolc T. lanuginosus törzs bagasz cellulózon termelt
szilárd fázisú fermentumával, 1:50 és 1:400 (SSF:cellulóz) tömegarányban végeztük
(11. ábra). A bagasz cellulóz xilanázos kezelése feltehetően jelentősen elősegítette a kémiai
fehérítőszerek

működését,

mivel

a

T.

lanuginosus

törzsek

nyers

SSF

anyaga

eredményesebben működött bagasz cellulózon, mint eukaliptusz cellulózon, annak ellenére,
hogy az enzimkészítmények xilanáz tartalma alacsonyabb volt. A leghatékonyabb
izolátumoknak az ATCC 36,350 és az ATCC 46,882 bizonyultak.
A Thermomyces lanuginosus törzsekkel bagasz cellulózon végzett tanulmányainkat cikk
formájában publikáltuk (Christopher és mtsai, 2005)

T. lanuginosus törzsek

Biofehérítés bagasz cellulózon
TUB F- 40
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11. ábra Thermomyces lanuginosus törzsek nyers SSF enzimeinek biofehérítő hatása
bagasz cellulózon, 1:50 és 1:400 SSF anyag:cellulóz arány mellett.
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4.1.3 Aspergillus oryzae törzsek eukaliptusz cellulózon
Korábbi tanulmányokban az Aspergillus oryzae NRRL 1808-as izolátum rázólombikos
tenyészetben búzakorpán cellulázmentes xilanáz termelt, melynek pH optimuma pH 6,
hőmérséklet optimuma 60 °C volt. A tenyészet felülúszóját sikeresen használták eukaliptusz
szulfit cellulóz biofehérítésére (Christov és mtsai, 1999). Emellett az NRRL 1808-as törzs
nagy mennyiségű α−amilázt termelt SSF-ben (Bogár és mtsai, 2002). Ezért megpróbáltuk ezt
a törzset SSF-ben tenyészteni xilanáz termelés céljából. Bár a vizsgált törzs alacsonyabb
xilanáz aktivitással (2000 IU g-1) rendelkezett, mint a korábban tanulmányozott

T. lanuginosus törzsek, nyers fermentumának biofehérítő hatása az ott elért legjobb értéknek
(1,3-1,8 pontos fehérségnövekedés) felelt meg. Ezért, illetve az A. oryzae faj „1.1 Előzmények” című alfejezeteben tárgyalt – általános előnyei miatt, a tanszéki
gyűjteményben található további A. oryzae törzseket eukaliptusz cellulózon ugyanolyan
szűrővizsgálatnak vetettük alá, mint a termofil fonalasgombákat.

4.1.3.1 Enzimtermelés
Az elővizsgálatok során a vizsgált tizennégy A. oryzae törzs xilanáz termelése 561 és 4131
IU g-1 között változott, tehát átlagosan kisebb volt, mint az előzőleg vizsgált T. lanuginosus
törzsek enzimtermelése. Az NRRL 447 jelű izolátum adta a legalacsonyabb aktivitást, míg az
NRRL 6270-es a legmagasabbat. A legjobb hat törzs xilanáz termelését pH 7 és pH 9
kiindulási pH értéken, és kétféle nedvesítő sóoldattal is vizsgáltuk (12. ábra). Az NRRL 6270es törzs kivételével, a xilanáz termelésnek a magasabb kiindulási pH érték kedvezett. A
sóoldat összetételének csak a legjobb termelő, NRRL 6270-es törzsnél volt jelentős hatása. A
kiválasztott 6 törzs xilanáz termelését általában alacsony celluláz aktivitás kísérte (< 1,0 FPU
g-1).
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12. ábra Nedvesítő sóoldat összetételének és pH értékének hatása Aspergillus oryzae
törzsek xilanáz termelésére SSF-ben, eukaliptusz cellulózon (kiindulási nedvesség
tartalom 83%; T=30°C; tenyésztési idő 4 nap).
Sóoldat I g (g l-1): NH4NO3, 5; Kukoricalekvár (50% száraz anyag), 2; KH2PO4, 5;
NaCl, 1; MgSO4, 1; nyomelem oldat I., II., 1- 1 ml l-1.
Sóoldat II g (g l-1): (NH4)2HPO4, 4; Kukoricalekvár (50% száraz anyag), 2; karbamid,
1; KH2PO4, 3; NaCl, 1; MgSO4, 1; nyomelem oldat I., II., 1 ml l-1.

4.1.3.2 Biofehérítő hatás
A biofehérítési kísérleteket a termofil fonalasgombáknál leírt módon, a fermentáció
szubsztrátjával megegyező eukaliptusz cellulózon, a hat kiválasztott A. oryzae törzs teljes SSF
anyagával végeztük. A biofehérítő hatást azonos kezelési költséget (1 USD/tonna nyers
cellulóz), illetve azonos enzim adagot (5 IU/g nyers cellulóz) tekintve vizsgáltuk (13. ábra).
Mindkét összehasonlítás alapján az NRRL 3485-ös törzs SSF enzime bizonyult a
leghatékonyabbnak. Alacsonyabb xilanáz tartamuk ellenére, az A. oryzae izolátumok nyers
SSF anyagai a T. lanuginosus enzimekhez hasonló fehérítési eredményeket értek el. A fajon
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belüli összehasonlításnál is megfigyelhetjük, hogy a legjobb xilanáz termelő (NRRL 6270)
SSF anyaga nem volt kiemelkedően eredményes a biofehérítés során. Ennek oka lehet a
xilanáz enzim instabilitása, illetve inaktivitása a fehérítési körülmények között, esetleg a
hatékony működéshez szükséges xilanáz komponensek, vagy kísérőenzimek hiánya.
Az eredmények alapján az NRRL 3485-ös és NRRL 1808-as törzset választottuk, hogy
xilanáz termelésüket növeljük a tenyésztési körülmények optimalizálásával eukaliptusz
cellulózon. Az NRRL 1808-as izolátum xilanáz termelését bagasz cellulózon is vizsgáltuk.

Kereskedelmi enzim I.
A. oryzae törzsek

Kereskedelmi enzim II.
IF O 5238
NRRL 6270
VKM F-55
IF O 30.103
NRRL 1989
NRRL 1808
NRRL 3485
0

0,2 0,4 0,6 0,8

1

1,2 1,4 1,6 1,8

2

Fehérségnö vekedés (po nt)
3 USD/t (1:50)

1 USD/t (1:150)

5 IU/g

13. ábra Aspergillus oryzae törzsek nyers SSF enzimeinek biofehérítő hatása eukaliptusz
cellulózon, azonos kezelési költség (1 USD/t cellulóz), és azonos enzim adag (5 IU/g
cellulóz) mellett.

56

4.2. Xilanáz termelés optimalizálása
4.2.1 Nedvességtartalom hatása
A nedvességtartalom hatását az enzimtermelésre a T. lanuginosus TUB F-980-as törzsnél
50, 67, 75, 80, 83 és 86 %-os szinteken vizsgáltuk. Az 50 %-os nedvességtartalomnál
(5 ml sóoldat/5 g szubsztrát) a szubsztrát alig nedvesedett, ami gyenge növekedést
eredményezett, ez az alacsony xilanáz hozamban is tükröződött. Ezért az A. oryzae törzsek
vizsgálatánál elhagytuk ezt a beállítást. A 67-86 %-os tartományban a T. lanuginosus TUB
F-980 és az A. oryzae NRRL 3485 xilanáz termelését nem befolyásolta jelentősen a
nedvességtartalom változtatása (14. és 15. ábra). Az NRRL 1808-as törzsnél a xilanáz
aktivitás hasonló állandóságát találtuk a bagasz cellulóz nedvességtartalmának függvényében,
azonban az eukaliptusz cellulóz nedvességtartalmát 83 % alá csökkentve drasztikus esés
jelentkezett az enzimtermelésben (16. ábra). Eukaliptusz cellulózon mindhárom törzsnél a 83
%-os nedvességtartalom bizonyult optimálisnak, bagasz cellulózon a 80 %-os beállítást
választottuk a további kísérletekhez.

Realtív xilanáz termelés (%)

T. lanuginosus TUB F-980
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14. ábra Szubsztrát kiindulási nedvességtartalmának hatása Thermomyces lanuginosus
TUB F-980 xilanáz termelésére SSF-ben, eukaliptusz cellulózon (sóoldat pH 7;
T=45°C; tenyésztési idő 5 nap).
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Relatív xilanáz termelés (%)

A. oryzae NRRL 3485
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15. ábra Szubsztrát kiindulási nedvességtartalmának hatása Aspergillus oryzae NRRL
3485 xilanáz termelésére SSF-ben, eukaliptusz cellulózon (sóoldat pH 9; T=30°C;

Relatív xilanáz termelés (%)
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tenyésztési idő 4 nap).
16. ábra Szubsztrát kiindulási nedvességtartalmának hatása Aspergillus oryzae NRRL 1808
xilanáz termelésére SSF-ben, eukaliptusz és bagasz cellulózon (sóoldat pH eukaliptusz
cellulóznál pH 9, bagasz cellulóznál pH 7; T=30°C; tenyésztési idő 4 nap).
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4.2.2 A táptalajkomponensek és a pH hatása
Az eukaliptusz cellulóz Kjeldahl-nitrogén tartalma rendkívül alacsonynak bizonyult
(0,0064%), mely nem elégíti ki a mikrobiális növekedés és az enzimtermelés nitrogénigényét.
Szerves és/vagy szervetlen nitrogénadagolás nélkül nem tapasztaltunk növekedést eukaliptusz
nyers cellulózon SSF-ben sem mezofil, sem termofil gombák esetében. Ezért több szervetlen
és szerves nitrogénforrás hatását vizsgáltuk a xilanáz termelésre. A szerves nitrogénforrások
kiválasztásánál gazdasági szempontokat is figyelembe vettünk, ezért a szervetlen nitrogén
vegyületek mellett a kukoricalekvárt és szójalisztet, mint két olcsó szerves nitrogénforrást
vizsgáltuk. Az egyes nitrogénforrások hatását külön-külön (1,75 g l-1 nitrogénnel ekvivalens
mennyiségben), és egymás mellett is vizsgáltuk.

4.2.2.1 Thermomyces lanuginosus TUB F-980
A nitrogénforrások egymástól független vizsgálata során a TUB F-980-as törzs szerves
nitrogén jelenlétében több xilanázt termelt, mint szervetlen nitrogénnel; a gomba nitrát
negatív törzsnek bizonyult (17. ábra). Bár mind az öt vizsgált táptalaj esetén azonos kiindulási
pH értéket (sóoldat pH 7) állítottunk be, a tenyésztés végére eltérő pH értékeket kaptunk.
Szójaliszt és kukoricalekvár esetén magasabb tenyésztési pH érték alakult ki (pH 8,0; pH 7,6),
míg ammónium-nitrát, illetve ammónium-szulfát tartalmú táptalajoknál pH 6,1 –et mértünk az
SSF végén.

Xilanáz aktivitás (IU/g sz.a.)

T .lanuginosus T UB F -980
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Nitro génforrások (1.75 g N/l nedvesítő só oldat)

17. ábra Különböző nitrogénforrások hatása Thermomyces lanuginosus TUB F-980 xilanáz
termelésére SSF-ben, eukaliptusz cellulózon (sóoldat pH 7; T=45°C; nedvességtartalom 83
%; tenyésztési idő 5 nap).
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Egy 25-1 részfaktortervben vizsgáltuk a nitrogénforrások egymás melletti hatását a xilanáz
hozamra. A négy fent említett nitrogénforrást két koncentráció szinten vizsgáltuk. A nitrogén
mellett, a foszfor az egyik legfontosabb tápanyag, ezért a kísérlettervben a kálium-dihidrogénfoszfát mennyiségének hatását néztük ötödik faktorként (a tartományok, a terv elrendezése és
az eredmények a Függelékben). Az statisztikai analízis eredményeként nyert Pareto ábra,
mely az egyes faktorok hatását illetve a kétszeres kölcsönhatásokat mutatja, a 18. ábrán
látható. A Pareto ábra alapján a KH2PO4, az (NH4)2SO4 és a kukoricalekvár mennyiségének
növelése segíti a xilanáz termelést. Érdekes, hogy míg egyedüli nitrogénforrásként a szójaliszt
bizonyult a legjobbnak, más nitrogénforrások jelenlétében negatívan befolyásolta a xilanáz
hozamot. Ezt feltehetően a szójaliszt és a többi nitrogénforrás közt fellépő negatív
kölcsönhatások okozták.
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18. ábra Thermomyces lanuginosus TUB F-980 xilanáz termelésének vizsgálatához
használt 25-1 részfaktorterv Pareto ábrája.

Az eredmények alapján a kálium-dihidrogén-foszfáttal, a kukoricalekvárral és az
ammónium-szulfáttal mint adalékokkal végeztünk további vizsgálatokat. Az SSF optimális
nitrogéntartalmának és összetételének meghatározásához az egyik faktorként a táptalaj
nitrogéntartalmát definiáltuk, a másik faktorként a nitrogéntartalmat biztosító kukoricalekvár
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és ammónium-szulfát arányát. A választott faktorok hatását egy 33 teljes faktoros tervben
vizsgáltuk, három szinten (a tartományok, a terv elrendezése és az eredmények a
Függelékben). Regresszióanalízissel válaszfüggvényt illesztettünk a kapott eredményekre
(regressziós koefficiensek, t és p értékek a Függelékben). Az illesztett válaszfüggvény
egyenletét az alábbi módon írhatjuk fel (elhagyva a nem szignifikáns tagokat):
Y = 13265 + 950 x1 — 795 x12 — 2415 x22 + 1353 x3 – 5577 x32 + 270 x1 x2 — 324 x1 x3
— 678 x2 x3 – 534 x22 x3 + 2001 x22x32
A számolt válaszfüggvényt megjelenítő háromdimenziós felületeket a 19. és a 20. ábra
mutatja. A modell alapján az alábbi összetételnél várhatunk maximum pontot a xilanáz
termelésben: 11,39 g l-1 KH2PO4 tartalom (x1 = 0,597), 2,01 g l-1 nitrogéntartalom
(x2 = 0,014), melyet 56 %-ban kukoricalekvár, 44 %-ban ammónium-szulfát biztosít
(x3 = 0,12). A maximum pontban jósolt xilanáz hozam 13 607 ± 517 IU g-1. Az egyedi kísérlet
során használt nitrogénadagolás, 1,75 g l-1 nem sokkal kevesebb az optimális mennyiségnél, a
háromdimenziós felületen (20. ábra) is jól látszik, hogy elsősorban az adagolt nitrogén
minőségének változtatása, a két nitrogénforrás kombinálása segítette a magas xilanáz hozam
elérését.
A nitrogénadagolás optimális mértéke függ az alkalmazott szubsztráttól. T. lanuginosus
kukoricacsutkás SSF tenyészeténél, az 1,75 % élesztőkivonatot tartalmazó táptalajjal érték el
a maximális xilanáz hozamot (Purkarthofer és mtsai, 1993a). Ugyanakkor egy másik törzset
búzakorpán tenyésztve a nitrogénadagolás csökkentette a xilanáz termelést (Alam és mtsai,
1994).
A 21. ábra a kísérlet során kapott xilanáz aktivitásokat mutatja a tenyésztés végén mért záró
pH értékek függvényében. A diagrammon jelöltük, hogy az adott pontok a nitrogéntartalom és
-összetétel szempontjából melyik táptalajhoz tartoznak. Az ábrán látszik, hogy a táptalaj
nitrogéntartalma és –összetétele jelentősen befolyásolta a tenyésztés során kialakult pH
értéket. A legmagasabb értékeket (pH 7,4 - 8,0) akkor lehetett mérni, amikor csak
kukoricalekvár biztosította a szükséges nitrogén mennyiséget (Kuk.lekv./(NH4)2SO4 = 1).
Ezzel szemben ammónium-szulfát kizárólagos adagolásánál (Kuk.lekv./(NH4)2SO4 = 0) a
táptalaj savanyodott (pH 6,2). A legmagasabb xilanáz aktivitás 2 g l-1 nitrogéntartalomnál
jelentkezett, amit fele-fele arányban alkotott a kétféle nitrogénforrás, ekkor neutrális (pH 7)
volt a tenyésztés végső pH értéke. Süllyesztett tenyésztésben hasonló értéken, pH 7,5-ön
találták T. lanuginosus xilanáz termelésének optimumát (Purkarthofer és mtsai, 1993b). Az
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irodalmi adatok alapján az enzim működési optimuma pH 6-7 között található (Cesar és Mrsa,
1996; Bennet és mtsai, 1998; Lin és mtsai, 1999), azaz a tenyésztés során kialakult pH érték
kedvezett a termelt enzim működésének. Feltételezhető, hogy a táptalaj nitrogéntartalmának
és –összetételének változtatása a tenyésztés pH értékének befolyásolásán keresztül is hatott a
xilanáz termelésre. A maximális xilanáz termelést tehát nemcsak a gomba számára kedvező
nitrogénforrás biztosításával, hanem ezen keresztül az enzimtermelésnek megfelelő
tenyésztési pH kialakításával érhettük el. Ennek azért van különleges jelentősége, mert a
süllyesztett tenyésztéssel szemben, az SSF-ben a folyamatos fermentoros pH szabályozás, a
technika jelenlegi állása szerint nem megvalósítható.
Az előzőekben leírt eredményeket cikk formájában publikáltuk (Szendefy és mtsai, 2003).

[Kuk.lekv./(NH4)2SO4] = 0,5
19. ábra Illesztett felület Thermomyces lanuginosus TUB F-980 xilanáz termelésére SSFben, eukaliptusz cellulózon, a nedvesítő sóoldat KH2PO4 és nitrogén tartalmának
függvényében (sóoldat pH 7; nedvesség tartalom 83 %; T=45°C; fermentációs idő 5 nap).
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[KH2PO4] = 8,78 g/l
20. ábra Illesztett felület Thermomyces lanuginosus TUB F-980 xilanáz termelésére SSFben, eukaliptusz cellulózon a nedvesítő sóoldat nitrogéntartalmának és -összetételének
(kukoricalekvár/(NH4 )2SO4) függvényében (sóoldat pH 7; nedvesség tartalom 83 %;
T=45°C; fermentációs idő 5 nap).

Thermomyces lanuginosus TU B F-980

Xilanáz aktivitás (IU/g sz.a.)
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21. ábra Nitrogénforrások kombinációjának hatása a xilanáz hozamra és az SSF záró pH értékére.
1 g/l N, Kuk.lekv./(NH4)2SO4 = 0 (•); 2 g/l N, Kuk.lekv./(NH4)2SO4 = 0 (•); 3 g/l N,
Kuk.lekv./(NH4)2SO4 = 0 (•);
1 g/l N, Kuk.lekv./(NH4)2SO4 = 0,5 (g); 2 g/l N, Kuk.lekv./(NH4)2SO4 =0,5 (g); 3 g/l N,
Kuk.lekv./(NH4)2SO4 = 0,5 (g);
1 g/l N, Kuk.lekv./(NH4)2SO4 = 1 (S); 2 g/l N, Kuk.lekv.(NH4)2SO4 = 1 (S); 3 g/l N,
Kuk.lekv./(NH4)2SO4 = 1 (S).
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4.2.2.2 Aspergillus oryzae törzsek
4.2.2.2.1 NRRL 3485
Mivel a T. lanuginosus TUB F-980-as jelű törzsnél bebizonyosodott, hogy a nitrogénforrás
minőségének és mennyiségének jelentős szerepe van a xilanáz hozam befolyásolásában,
amennyiben a szénforrás (eukaliptusz cellulóz) alig tartalmaz nitrogént, ezért A. oryzae NRRL
3485-ös törzsnél hasonló eljárással határoztuk meg a táptalaj optimális nitrogéntartalmát. Az
egyedi kísérletek során a kukoricalekvár bizonyult a legjobb nitrogénforrásnak, míg a káliumnitrátot – hasonlóan a T. lanuginosus TUB F-980-as izolátumhoz – az A. oryzae NRRL 3485
is csak kis mértékben tudta hasznosítani (22. ábra). A korábbi tapasztalatokhoz hasonlóan, az
azonos kiindulási pH érték ellenére, nitrogénforrástól függően eltérő pH értékeket mértünk a
tenyésztés végén. A tenyésztés 4. napján minden esetben a savas pH tartományba tolódott a
kiindulásként még lúgos táptalaj (sóoldat pH 9, autoklávozást követően táptalaj pH 8,3). A
táptalaj savanyodása ammónium-szulfát használatakor jelentkezett a legerőteljesebben (záró
pH 4,4), míg kukoricalekvár jelenlétében volt a legenyhébb (záró pH 6,8).

Xilanáz aktivitás (IU/g sz.a.)

A. oryzae NRRL 3485
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22. ábra Különböző nitrogénforrások hatása Aspergillus oryzae NRRL 3485 xilanáz
termelésére SSF-ben, eukaliptusz cellulózon (sóoldat pH 9; nedvesség tartalom 83%;
T=30°C; tenyésztési idő 4 nap).

Az előző kísérlet sorozatnál láttuk, hogy az alkalmazott nitrogénforrások befolyásolják a
tenyésztés során kialakult pH értéket, melynek jelentős szerepe lehet a xilanáz termelés
növelésében. Ezért a kukoricalekvárt és az ammónium-szulfátot választottuk további
vizsgálatainkhoz, mint a legmagasabb és legalacsonyabb záró pH értéket kialakító, jó xilanáz
aktivitást eredményező nitrogénforrásokat. Feltételeztük, hogy e két nitrogénforrás megfelelő
kombinációja segíti majd a xilanáz termelésnek kedvező tenyésztési pH érték kialakítását is.
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A táptalaj nitrogéntartalmát négy szinten vizsgáltuk, háromféle összetétellel (a tartományok, a
terv elrendezése és az eredmények a Függelékben). Regresszióanalízissel válaszfüggvényt
illesztettünk a kapott eredményekre (regressziós koefficiensek, t és p értékek a Függelékben).
A modell szerint minden tagnak szignifikáns hatása van, ezért az illesztett felület egyenletét
az alábbi módon írhatjuk fel:
Y = 2559 + 301 x1 - 561 x12 + 864 x2 – 607 x22 + 317 x1 x2
A számolt függvény alapján felrajzolt háromdimenziós felület a 23. ábrán látható. Az
illesztett modell a maximum pontban 3000 ± 293 IU g-1 xilanáz aktivitást jósol, 3 g l-1 összes
nitrogén tartalomnál (x1 = +0,33), melyet kizárólag kukoricalekvár biztosít (x2 = +1).
Az A. oryzae NRRL 3485-ös izolátum tehát több nitrogént igényelt eukaliptusz cellulózon
az optimális xilanáz termeléshez, mint a T. lanuginosus TUB F-980-as törzs
(2 g l-1). Természetesen a nitrogén adagolás megfelelő mértéke az alkalmazott szubsztráttól is
függ. A. terreus búzaszalmás tenyészeténél 0,08 g l-1 nitrogénnel egyenértékű ammóniumszulfát segítette az enzimtermelést (Ghanem és mtsai, 2000), míg A. niger xilanáz hozamát a
kukoricalekvár adagolást ötvenszeresére (50g kukoricalekvár/100g tápsó) emelve lehetett
növelni rizsszalmán (Park és mtsai, 2002)

23. ábra Illesztett felület Aspergillus oryzae NRRL 3485 xilanáz termelésére SSF-ben,
eukaliptusz cellulózon a nedvesítő sóoldat nitrogéntartalmának és -összetételének
(kukoricalekvár/(NH4 )2SO4) függvényében (sóoldat pH 9; nedvesség tartalom; 83 %;
T=30°C; tenyésztési idő 4 nap).
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A kísérlet során mért legmagasabb xilanáz aktivitásnál a tenyésztés záró pH értéke
pH 7,5 volt. Valószínűleg az A. oryzae NRRL 3485-ös izolátum xilanáz termelésének
magasabb tenyésztési pH kedvez, mint a korábban vizsgált T. lanuginosus TUB F-980-as
törzsnek. Feltételezhető, hogy az ammónium-szulfát a tenyésztés pH értékének csökkentése
miatt gyakorolt negatív hatást a xilanáz termelésre. Ezért a xilanáz hozam további növelését
az optimalizált összetételű sóoldat pH értékének emelésével próbáltuk elérni, azonban pH 9
fölött a xilanáz termelés csökkeni kezdett (24. ábra). Az enzimtermelés csökkenése nemoptimalizált táptalajnál még drasztikusabb volt, ha a pH 9 értéknél savanyúbb vagy lúgosabb
értéket állítottunk be a tenyésztés elején (24. ábra).

Xilanáz aktivitás (IU/g sz.a.)
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24. ábra Nedvesítő sóoldat pH értékének hatása Aspergillus oryzae NRRL 3485 xilanáz
termelésére SSF-ben, eukaliptusz cellulózon.
Nem -optimalizált nedvesítő sóoldat összetétele (g l-1): NH4NO3, 5; Kukoricalekvár
(50 % száraz anyag), 2; KH2PO4, 5; NaCl, 1; MgSO4, 1; nyomelem oldat I., II., 1-1 ml l-1.
Optimalizált sóoldat összetétele (g l-1): Kukoricalekvár (50 % sz.a.), 75; KH2PO4, 5;
NaCl, 1; MgSO4, 1; nyomelem oldat I., II., 1-1 ml l-1.
Mindkét esetben 83% kiindulási nedvesség tartalom; T = 30°C; tenyésztési idő 4 nap.
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25. ábra A pH hatása a xilán kezdeti hidrolízisére Aspergillus oryzae NRRL 3485
xilanáza esetén. Reakciókörülmények: 50 °C, 5 perc.

Tanulmányaink alapján a termelt xilanáz működési optimuma a pH 6,0-6,5 tartományban
van (25. ábra). Feltételezzük, hogy Haltrich és mtsai (1996) értelmezése alapján, az
enzimtermelésnek azért kedvez a működési optimumnál magasabb pH, mert így lassabban
szabadulnak fel az oligo- és monoszacharidok, melyek katabolit repressziót okozhatnak.

Aspergillus-oknál gyakran tapasztalták süllyesztett fermentációban, hogy a szubsztrát
emésztése közben felhalmozódott redukáló cukrok hátrányosan befolyásolják a xilanáz
termelést (de Vries és Visser, 2001). A. tamarii SSF tenyészetének enzimtermelését
drasztikusan csökkentette könnyen metabolizálható cukrok adagolása kukoricacsutka és
bagasz szubsztráton (de Souza és mtsai, 2001). Kísérleteink során A. oryzae NRRL 3485
xilanáz termelését eukaliptusz cellulózon nem befolyásolta jelentősen a glükóz jelenléte, míg
a laktóz és a xilóz enyhe repressziót okoztak (26. ábra).
A fentiekben leírt eredményeket cikk formájában publikáltuk (Szendefy és mtsai, 2004).
A . o ryz a e N R R L 3485
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26. ábra Könnyen metabolizálható cukrok hatása Aspergillus oryzae NRRL 3485 xilanáz
termelésére SSF-ben, eukaliptusz cellulózon.
Kontrol nedvesítő sóoldat (g l-1): NH4NO3, 5; Kukoricalekvár (50 % száraz anyag), 2;
KH2PO4, 5; NaCl, 1; MgSO4, 1; nyomelem oldat I., II.,. 1-1 ml l-1.
Cukrokat a kontrol sóoldathoz 10 g l-1 koncentrációban adagoltunk.
Sóoldat pH 9; kiindulási nedvesség tartalom 83%; T=30 °C; tenyésztési idő 4 nap.
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4.2.2.2.2 NRRL 1808
Az A. oryzae NRRL 1808-as törzsnél feladatunk volt a xilanáz termelés optimalizálása
eukaliptusz és bagasz cellulózon is. A xilanáz hozam mellett, a párhuzamosan termelődő
kísérő enzimek (β-xilozidáz, α-arabinofuranozidáz, α-galaktozidáz) aktivitásának függését is
vizsgáltuk a kiválasztott faktoroktól. A nitrogénforrások egyedi vizsgálatakor eukaliptusz
cellulózon az ammónium-nitrát, bagasz cellulózon a kukoricalekvár biztosította a
legmagasabb xilanáz hozamot (27. ábra). A korábban vizsgált gombákkal szemben az NRRL
1808-as törzs tudta hasznosítani a kálium-nitrátot, bagasz cellulózon a második legjobb
nitrogénforrásnak bizonyult. A kísérőenzimek kis mennyiségben termelődtek, hozamuknak a
szerves nitrogénforrások kedveztek (28. ábra). A további vizsgálatokhoz ezért mindkét
szubsztráton a kukoricalekvárt, a szójalisztet, továbbá eukaliptusz cellulózon az ammóniumnitrátot, bagasz cellulózon pedig a kálium-nitrátot választottuk. Mivel a korábbi tapasztalatok
szerint a táptalaj nitrogén összetételének jelentős hatása van a tenyésztés pH értékére, a
nitrogénforrások különböző kombinációját több kiindulási pH értéken tanulmányoztuk.

A. oryzae NRRL 1808
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27. ábra Különböző nitrogénforrások hatása Aspergillus oryzae NRRL 1808 törzs xilanáz
termelésére SSF-ben, eukaliptusz és bagasz cellulózon. (sóoldat pH eukaliptusz
cellulóznál pH 9, bagasz cellulóznál pH 7; nedvességtartalom megfelelően 83 % és
80 %; T=30 °C; tenyésztési idő 4 nap).
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28. ábra Különböző nitrogénforrások hatása Aspergillus oryzae NRRL 1808 β-xilozidáz,
α-arabinofuranozidáz és α-galaktozidáz termelésére SSF-ben, eukaliptusz és bagasz
cellulózon. (sóoldat pH eukaliptusz cellulóznál pH 9, bagasz cellulóznál pH 7;
nedvességtartalom megfelelően 83 % és 80 %; T=30°C; tenyésztési idő 4 nap).

Egy 24-1 részfaktortervet alkalmaztunk annak vizsgálatára, hogy a három kiválasztott
nitrogénforrást és a kiindulási pH értéket egymás mellett nézve, mely faktorok hatnak a
kísérőenzimek (β-xilozidáz, α-arabinofuranozidáz, β-galaktozidáz) termelődésére. A xilanáz
termelés optimalizálása céljából, ezt a részfaktortervet a faktorok tartományainak
kiszélesítésével egy központi kompozíciós tervvé módosítottuk (a tartományok, a terv
elrendezése és az eredmények a Függelékben).
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4.2.2.2.2.1 Eukaliptusz cellulózon
Az eredmények elemzésével kapott Pareto ábrák mutatják, hogy a kísérőenzimek
termelődésének az alacsonyabb kiindulási pH érték és a szójaliszt magasabb szintje kedvezett
(29a. ábra). Ezzel szemben a xilanáz termelésre az ammónium-nitrát, a kukoricalekvár, és a
kiindulási pH magasabb szintje gyakorolt pozitív hatást, míg a szójaliszt csak enyhén
befolyásolta az enzimtermelést (30a. ábra). Bár a maximum pontot nem sikerült a kísérleti
terven belül megtalálni, az elemzés un. kívánatosság profilja (profiles for desirability) (lásd
Függelék) platót mutatott a kiindulási pH 7,5 és 9 (x4 = 0-1) értéke között, az
ammónium-nitrát és kukoricalekvár szintjének emelésével pedig a xilanáz hozam határozott
növekedését jósolta .
Ezért egy lapon centrált központi kompozíciós tervben próbáltuk meghatározni a
kukoricalekvár és az ammónium-nitrát optimális értékét. Minden beállítást azonos kiindulási
pH értéken (sóoldat pH 7,5) vizsgáltunk, a nedvesítő sóoldatok a továbbiakban nem
tartalmaztak szójalisztet (a tartományok, a terv elrendezése és az eredmények a Függelékben).
A regresszióanalízis alapján, a 31. ábrán látható háromdimenziós felületet rajzolhatjuk fel,
melynek egyenlete az alábbi:
Y = 3364 - 528 x1 - 755 x12 - 64 x2 – 437 x22 + 444 x1 x2
Az illesztett modell a maximum pontban 3461 ± 304 IU g-1 xilanáz aktivitást jósol,
40,2 g l-1 kukoricalekvár (x1=-0.39) és 3,9 g l-1 ammónium-nitrát (x2=+0.12) tartalmú
nedvesítő sóoldatot használva a tenyésztéshez.
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Aspergillus oryzae NRRL 1808
Eukaliptusz (a)

Bagasz (b)
b
β-xilozidáz

β - x il ozi dá z
(4)pH (L)

-11.94

(2)Sz ójalis z t(L)

5.05596

1Lby 4L

-4.52711

1Lby 3L

1Lby4L

(3)N H 4N O 3(L)

5.344326
-4.55728

1Lby2L

4.227222

(1)Kukoricalekvár(L)

1.819051

(1)Kuk oric alek v ár(L)

-7.09615

(3)KNO3(L)

-4.00738
-3.70649

1Lby 2L

-10.9806

(4)pH(L)

-.469691

1Lby3L

.9984266

-.215804

(2)Szójaliszt(L)

p=.05

p=.05

Becsült hatás(Abszolút Érték)
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Becsült Hatás (Abszolút Érték)
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

α-arabinofuranozidáz

α - a ra binof ura noz idá z

5.089194

1Lby4L

-1.25767

1Lby 2L

-1.98682
1.323156

(3)KNO3(L)

(1)Kuk oric alek v ár( L)

-1.03246

1Lby2L

1Lby 4L

-.903771

1Lby3L

(3)N H 4N O 3(L)

2.710673

(1)Kukoricalekvár(L)

-2.10002

1Lby 3L

-5.31

(4)pH(L)

-10.4

(4)pH ( L)
( 2 ) Sz ójalis z t( L )

-.239836

1.105834
-.403717
-.269981

(2)Szójaliszt

p=.05

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

α-galaktozidáz

α-galaktozidáz
14.87004

(2)Szójaliszt(L)
-8.4614

(4)pH(L)

1Lby2L
(3)NH4NO3(L)
1Lby4L

7.13367

(2)Szójaliszt(L)

-6.84673

1Lby3L
(1)Kukoricalekvár(L)

9.4996

(1)Kukoricalekvár(L)

5.111866

(3)KNO3(L)

2.497115

-4.12247

1Lby2L

-1.64597

-2.02897

1Lby4L

-.632102

-1.38372

1Lby3L

.1063934

(4)pH(L)

-.695443

p=.05

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

29. ábra Aspergillus oryzae NRRL 1808 β-xilozidáz, α-arabinofuranozidáz és α-galaktozidáz
termelésének vizsgálatához használt 24-1 részfaktorterv Pareto ábrája, eukaliptusz és bagasz cellulóz
mint szubsztrát használata esetén.
.
Eukaliptusz (a)

Bagasz (b)
Xilanáz

X ilanáz
(3)NH4NO3(L)

11.4946

(1)Kukoricalekvár(L)

(2)Szójaliszt(L)

Szójaliszt (Q)

2.879511
2.446063

(3)KNO3(L)
Szójaliszt(Q)

4.223603

(4)pH(L)

NH4NO3(Q)

(1)Kukoricalekvár(L)

10.62538
-4.59541

pH(Q)

-3.45

1Lby4L,2Lby3L

2.062434
-1.39103

KNO3(Q)

2.977504

(2)Szójaliszt(L)

-2.27946
1.04483

-.711959

pH(Q)

-.495635

1Lby4L, 2Lby3L

-1.00527

1Lby3L,2Lby4L

.4816685

Kukoricalekvár(Q)

.9018336

Kukoricalekvár(Q)

.2078547

1Lby3L, 2Lby4L

-.409778

1Lby2L, 3Lby4L

-.131364

1Lby2L, 3Lby4L

.2361777

(4)pH(L)

-.092888

p=.05

p=.05

Be c s ü lt H atá s ( Ab s z o lú t Ér ték )
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Bec sü lt Hat ás (Abs z olút Ér té k )
Standardiz ed Effec t Es timate (Abs olute Va u
l e)

30. ábra Aspergillus oryzae NRRL 1808 xilanáz termelésének vizsgálatához használt 24-1 részfaktortervből képzett központi kompozíciós terv Pareto ábrája, eukaliptusz és bagasz cellulóz mint szubsztrát
használata esetén.
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4.2.2.2.2.2 Bagasz cellulózon
A kísérő enzimek termelésének bagasz cellulózon is a savas pH érték kedvezett
(29b ábra). Mindegyik nitrogénforrásnak pozitív hatása volt az α-galaktozidáz hozamára, a

β-xilozidáz és az α–arabinofuranozidáz termelődésének a kukoricalekvár, illetve a káliumnitrát kedvezett (29b ábra).
A kukoricalekvár és a kálium-nitrát a xilanáz hozamra is pozitív hatást gyakorolt (30b.
ábra). Mivel a kísérleti eredményekre illesztett modell nyeregpontot mutatott a KNO3
15,5 g l-1 (x3 = 0,8) koncentrációjánál (kívánatosság profil, lásd Függelék), a xilanáz aktivitás
további emelését a kukoricalekvár mennyiségének növelésével próbáltuk elérni. A Pareto ábra
szerint a kukoricalekvár mennyiségének hatását befolyásolhatja a kiindulási pH érték, ezért
állandó kálium-nitrát koncentráció mellett (15,5 g l-1), a kukoricalekvár magasabb szintjeit
különböző pH értékeken vizsgáltuk.
A tanulmányhoz forgatható központi kompozíciós tervet választottunk (a tartományok, a
terv elrendezése és az eredmények, illetve a regresszió analízis eredménye a Függelékben). A
szignifikancia vizsgálat alapján a kukoricalekvár mennyiségének változtatása állandó káliumnitrát szint mellett, az adott tartományban nem befolyásolta jelentősen a xilanáz termelést. Az
illesztett függvény alapján felrajzolt „lapos” háromdimenziós görbe is mutatja, hogy a
vizsgált tartományban a xilanáz hozam csak enyhén változott (32. ábra).
Az illesztett modell 52,22 g l-1 kukoricalekvár (x1=-0,16) tartalomnál és a nedvesítő sóoldat
pH 6,3-as értékénél (x2 = -0,11) jósol maximális hozamot, 2681 ± 91 IU g-1 xilanáz aktivitást,
így ezeket az értékeket választottuk optimális paramétereknek.
A két szubsztráton, eukaliptusz és bagasz nyers cellulózon tehát különböző kiindulási pH
érték kedvezett a xilanáz termelésnek, ami eltérő nitrogénforrás preferenciával párosult.
Az előzőekben ismertetett eredményeket cikk formájában nyújtottuk be közlésre (Szendefy
és mtsai, 2005).
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Aspergillus oryzae NRRL 1808
Eukaliptusz cellulózon

pHkonst. = 7,5

31. ábra Illesztett felület Aspergillus oryzae NRRL 1808 xilanáz termelésére SSF-ben,
eukaliptusz cellulózon, a nedvesítő sóoldat kukoricalekvár és NH4NO3 tartalmának
függvényében (sóoldat pH 7,5; nedvesség tartalom 83 %; T=30 °C; tenyésztési idő 4 nap).
Aspergillus oryzae NRRL 1808
Bagasz cellulózon

[KNO3]konst. = 15,52 g/l

32. ábra Illesztett felület Aspergillus oryzae NRRL 1808 xilanáz termelésére SSF-ben,
bagasz cellulózon, a nedvesítő sóoldat pH értékének és kukoricalekvár tartalmának
függvényében (állandó, 15,52 g l-1 KNO3 koncentráció mellett) (nedvesség tartalom 80 %;
T=30°C; tenyésztési idő 4 nap).
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4.2.2.2.2.3 Kísérőenzimek és celluláz termelődése
A 11. táblázat mutatja az eredeti és az optimalizált táptalajon termelődött kísérőenzimek és
a celluláz hozamát eukaliptusz és bagasz cellulózon. Eukaliptusz cellulózon az A. oryzae
NRRL 1808-as törzs xilanáz termelését segítő nitrogénforrások nem befolyásolták a
kísérőenzimek hozamát. Ugyanakkor bagasz cellulózon a kukoricalekvár és a kálium-nitrát a
xilanáz mellett, a β-xilozidáz, az α-arabinofuranozidáz, illetve az α-galaktozidáz termelésére
is pozitív hatást gyakorolt. Ezen a szubsztráton a xilanáz termelés pH optimuma is közelebb
esett a kísérőenzimek - mindkét szubsztráton tapasztalt - savas kiindulási pH
preferenciájához. Ezzel magyarázható, hogy míg eukaliptusz cellulózon a xilanáz hozam
növelésével nem emelkedett egyidejűleg a kísérőenzimek aktivitása, addig bagasz cellulózon
a xilanáz termelés megduplázódásával párhuzamosan, a β-xilozidáz, az α-arabinofuranozidáz
és az α−galaktozidáz hozama megfelelően 3-, 4- és 16-szorosára nőtt. Azonban termelt
mennyiségük így is kevésnek számít.

Thermoascus aurantiacus törzs bagasz szubsztráton, laboratóriumi levegőztetett SSF
fermentorban 27 IU g-1 β-xilozidázt termelt (Milagres és mtsai, 2004), egy Aspergillus

tamarii törzzsel pedig rendkívül magas, 200, 400 és 600 IU g-1 β-xilozidáz hozamot értek el,
megfelelően bagaszon, kukoricacsutkán, illetve búzakorpán (Ferreira és mtsai, 1999).
Az A. oryzae NRRL 1808 celluláz termelése függött a használt szubsztráttól; eukaliptusz
cellulózon valamivel nagyobb celluláz termelés jelentkezett, mint bagasz cellulózon. A
táptalaj optimalizálás azonban emelte a celluláz szintet bagasz cellulózon, míg eukaliptusz
cellulózon nem befolyásolta. Az adott gomba süllyesztett fermentációban is szubsztrát-függő
celluláz

termelést

mutatott.

Míg

kukoricacsutkán

kis

mennyiségű

cellulázt

-1

(1,1 FPU ml ) termelt, addig búzakorpa használatával cellulázmentes xilanáz termelését
lehetett kiváltani (Christov és mtsai, 1999). Esetünkben a termelt xilanázt a teljes SSF
anyaggal (mely tartalmazza a maradék szubsztrátot is) együtt kívántuk biofehérítésre
használni, ezért nem állt módunkban nyers cellulóztól eltérő SSF szubsztrátot használni,
mivel ez veszélyeztette volna az enzimesen kezelt cellulózból nyert papír homogenitását.
11. táblázat A. oryzae NRRL 1808 kísérőenzim és celluláz termelése optimalizált és nem-optimalizált
táptalajon, eukaliptusz illetve bagasz cellulóz mint szubsztrát használata esetén
celluláz
β-xilozidáz α-arabinofuranozidáz
α-galaktozidáz
Szubsztrát
SSF táptalaj
(FPU/g sz.a.)
(IU/g sz.a.) (IU/g sz.a.)
(IU/g sz.a.)
nem-optimalizált 1,30
0,49
0,54
1,2
eukaliptusz
cellulóz
bagasz
cellulóz

optimalizált

1,43

0,60

0,54

1,2

nem-optimalizált

1,09

0,45

0,19

0,6

optimalizált

3,31

1,78

3,02

2,1
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4.2.3 Időfüggés
A xilanáz termelés időfüggését minden esetben optimalizált és nem-optimalizált táptalajon
történő

tenyésztéssel

is

felvettük.

A

táptalaj

optimalizálás

eredményeként

a

-1

T. lanuginosus TUB F-980-as törzs xilanáz termelése az ötödik napon 13 757 IU g aktivitást
ért el, ami több mint duplája a nem-optimalizált táptalajon termelődött xilanáz hozamnak (33.
ábra). Míg nem-optimalizált táptalajon az ötödik napot követően állandósult a xilanáz szintje,
optimalizált táptalajon egészen a hetedik napig nőtt az enzimaktivitás, 16 000 IU g-1 értéket
érve el.

T. lanuginosus törzsek SSF-ben, 20 220 IU g-1 (337, 000 nkat g-1) xilanázt termeltek
kukoricacsutkán, 9 napos tenyésztési idővel (Purkarthofer 1993a), illetve 1843 IU g-1 xilanázt
búzakorpán, 7 napos tenyésztéssel (Alam és mtsai, 1994). Más termofil fonalasgombák
xilanáz termelése SSF-ben 543 és 7760 IU g-1 közt változott (lásd 2. Irodalmi áttekintés
fejezet, 4. táblázat), a T. lanuginosus TUB F-980-as törzs tenyésztési körülményeinek
optimalizálásával tehát kiemelkedő xilanáz termelést értünk el.

T . lanuginosus T UB F-980
Xilanáz aktivitás (IU/g sz.a.)

18000
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33. ábra Thermomyces lanuginosus TUB F-980 xilanáz termelése optimalizált () és
nem-optimalizált (g) táptalajon, SSF-ben, eukaliptusz cellulózon.
Nem-optimalizált nedvesítő sóoldat összetétele (g l-1): NH4NO3, 5; KH2PO4, 5; NaCl, 1;
MgSO4.7H2O, 1; nyomelem oldat I., II., 1-1 ml l-1.
Optimalizált sóoldat összetétele (g l-1): kukoricalekvár (50 % száraz anyag tartalom),
28,18; (NH4)2SO4 , 4,11; KH2PO4, 11,39; nyomelem oldat I., II., 1-1 ml l-1.
Mindkét esetben 83% kiindulási nedvességtartalom, sóoldat pH 7, T = 45 °C.
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Az optimalizálás az A. oryzae NRRL 3485-ös törzsnél másfélszeresére növelte a xilanáz
hozamot, és csökkentette a maximális hozam eléréséhez szükséges fermentációs időt (34a
ábra). Optimalizált táptalajon már a 4.-5. napon elérte a xilanáz termelés a csúcsértékét
(3000 IU g-1), nem-optimalizált táptalajon 6 nap volt szükséges a maximum eléréséhez. A két
sóoldat különböző nitrogéntartalma jelentős eltérést okozott a tenyésztés során kialakult pH
értékben (34b ábra). A fermentáció első szakaszában az optimalizált sóoldat magas
kukoricalekvár szintje segíthette a lúgos környezet fenntartását, mely feltehetően kedvezett a
xilanáz termelésnek.
A. oryzae NRR RL 3485
a
4000
Xilanáz aktivitás
(IU/g sz.a.)
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b
9,0
SSF fermentum pH
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34. ábra Aspergillus oryzae NRRL 3485 xilanáz termelése, és a tenyészet pH értékének
alakulása, optimalizált () és nem optimalizált (g) táptalajon, SSF-ben, eukaliptusz
cellulózon.
Nem-optimalizált nedvesítő sóoldat összetétele (g l-1): NH4NO3, 5; Kukoricalekvár (50
% száraz anyag), 2; KH2PO4, 5; NaCl, 1; MgSO4, 1; nyomelem oldat I., II, 1-1 ml l-1.
Optimalizált sóoldat összetétele (g l-1): Kukoricalekvár (50 % sz.a.), 75; KH2PO4, 5;
NaCl, 1; MgSO4, 1; nyomelem oldat I., II, 1- 1 ml l-1.
Mindkét esetben 83% kiindulási nedvességtartalom, sóoldat pH 9, T = 30 °C.
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Az A. oryzae NRRL 1808-as törzs xilanáz termelése optimalizált táptalajon, eukaliptusz és
bagasz cellulózon is a negyedik napon érte el maximumát, sorrendben 3200 és 2675 IU g-1
aktivitással. Eukaliptusz cellulózon, nem-optimalizált táptalajon az enzimtermelés időfüggése
hasonló görbét írt le, a negyedik napon elért maximum 1994 IU g-1 xilanáz aktivitás volt.
Bagasz cellulózon, nem-optimalizált táptalajon az ötödik napon mértük a legmagasabb
hozamot, 1947 IU g-1 aktivitást (35. ábra).
A. o ryzae N RR L 1808
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35. ábra Aspergillus oryzae NRRL 1808 xilanáz termelése optimalizált () és nem
optimalizált (g) táptalajon, SSF-ben, eukaliptusz és bagasz cellulózon.
Nem-optimalizált sóoldat (g l-1): NH4NO3, 5; Kukoricalekvár (50 % száraz anyag), 2;
KH2PO4, 5; NaCl, 1; MgSO4, 1; nyomelem oldat I., II, 1- 1 ml/l.
Sóoldat pH eukaliptusz cellulóznál pH 9, bagasz cellulóznál pH 7; kiindulási
nedvességtartalom mindkét szubsztrátnál 83 %; T = 30 °C.
Optimalizált sóoldat eukaliptusz cellulóznál (g l-1): NH4NO3, 3,9; Kukoricalekvár (50
% száraz anyag), 40,2; KH2PO4, 5; NaCl, 1; MgSO4, 1; nyomelem oldat I., II.,1- 1 ml/l,
pH 7,5; kiindulási nedvességtartalom 83 %; T=30 °C.
Optimalizált sóoldat bagasz cellulóznál (g l-1): KNO3, 15,52; kukoricalekvár (50 %
szárazanyag), 52,22; KH2PO4, 5; NaCl, 1; MgSO4, 1; nyomelem oldat I., II., 1-1 ml/l;
pH 6,3; kiindulási nedvességtartalom 80 %; T=30 °C.
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Koji előállításához használt Aspergillus oryzae törzs csak 220 IU g-1 xilanázt termelt SSFben, búzakorpán (Yamane és mtsai, 2002). Az összehasonlításnál azonban figyelembe kell
venni, hogy a xilanáz aktivitást az általunk használt módszertől eltérő, Somogyi-Nelson féle
eljárással határozták meg, mely általában alacsonyabb aktivitás értéket ad, mint a
dinitro-szalicilsavas

módszer.

Más

Aspergillus

törzsekkel,

fajtól

és

tenyésztési

körülményektől függően 600 - 5000 IU g-1 xilanáz hozamot értek el SSF-ben (lásd
2. Irodalmi áttekintés fejezet, 5. táblázat). A szilárd fázisú fermentációt tehát eredményesen
alkalmaztuk Aspergillus oryzae törzsek xilanáz termeléséhez.
Minden esetben az optimalizált táptalajjal nyert enzimaktivitás az adott napon jó egyezést
mutatott az illesztett modellek által jósolt maximum pont értékekkel. Ez igazolja a regressziós
válaszfüggvények érvényességét.
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4.3 Aspergillus oryzae törzsek xilanázainak jellemzése
4.3.1 Hőmérséklet és pH optimum
Az irodalmi adatok szerint az Aspergillus törzsek xilanázainak gyakran a savas
tartományban van a pH optimumuk, több esetben pedig hőérzékeny, alacsony hőmérséklet
optimummal rendelkező enzim termelését észlelték. Ezek a tulajdonságok csökkentenék a
termelt xilanázok papíripari alkalmazhatóságát, ezért megvizsgáltuk az optimalizálásban részt
vevő A. oryzae törzsek xilanáz aktivitásának pH és hőmérséklet függését, illetve
hőstabilitását.
Az NRRL 3485 és 1808-as törzs xilanáza is széles pH tartományban (pH 4-8) volt aktív. Az
NRRL 3485-nél a pH optimum 6,0-6,5 ( 4.2.2.2.1 fejezet, 24. ábra), NRRL 1808-nál pH 5,0
és 6,5 között helyezkedett el (36. ábra). A lúgos tartományban az NRRL 1808 xilanáza
bizonyult aktívabbnak; pH 8-on teljes aktivitásának 64 %-át mutatta, pH 7,5-ön pedig csak
20 %-os aktivitáscsökkenést figyeltünk meg. Az NRRL 3485 xilanáza pH 8-on aktivitásának
42 % -át tartotta meg.
A hőmérséklet optimum az NRRL 3485-ös törzs xilanázánál 65 °C, NRRL 1808-nál
60-65°C volt (37. ábra). Az NRRL 3485 xilanáza 75°C-on 50 %-os, az NRRL 1808 xilanáza
40 %-os aktivitást mutatott.
Az NRRL 1808-as törzs SF-ben termet xilanáza 60°C-on és pH 6-on mutatott maximális
aktivitást (Christov és mtsai, 1999). Más Aspergillus oryzae törzsek xilanázainak pH
optimumát pH 5 értéken (Baily és mtsai, 1991; Golubev és mtsai, 1993), hőmérséklet
optimumát 55°C –on észlelték (Bailey és mtsai, 1991).

Relatív xilanáz aktivitás (%)
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36. ábra A pH hatása a xilán kezdeti hidrolízisére, Aspergillus oryzae NRRL 1808 xilanáza
esetén. Reakciókörülmények: 50 °C, 5 perc.
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Relatív xilanáz aktivitás (%)
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37. ábra A hőmérséklet hatása a xilán kezdeti hidrolízisére, Aspergillus oryzae NRRL
3485 és NRRL 1808 xilanáza esetén. Reakciókörülmények: pH=6,0, 5 perc.

4.3.2 Az SSF anyag hatása a hőstabilitásra
Az NRRL 1808-as törzs xilanáza az SSF anyag nélkül is stabil volt 50 °C-on, míg ezen a
hőmérsékleten az NRRL 3485-ös izolátum enzimje 30 perc inkubálást követően aktivitásának
63 %-át elvesztette (38., 39. ábra). A stabilitás azonban jelentősen javult, ha az SSF anyaggal
együtt tettük ki hőkezelésnek az enzimextraktumot (38. ábra).

Streptomyces endoxilanázai szintén nagy aktivitásvesztést mutattak, amikor a hőstabilititást
szubsztrát nélkül vizsgálták (Elegir és mtsai, 1995). T. lanuginosus süllyesztett tenyészeténél
a termelt xilanázt dializálva szintén drasztikus csökkenés jelentkezett a hőstabilitásban,
melyből a szerzők egy nem ismert komponens jelenlétére következtettek (Singh és mtsai,
2000b).
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Az Aspergillus oryzae NRRL 1808-as törzs SF-ben termelt xilanáza 45 °C-on, 24 órán át
tartotta meg aktivitásának 40 %-át, míg 60 °C-on teljes aktivitását elvesztette 8 óra elteltével
(Christov és mtsai, 1999). Bailey és mtsai (1991) egy másik Aspergillus oryzae törzs 2
xilanázát izolálták. Az egyik szinte teljesen stabil volt 55 °C-on 4 órán keresztül, míg a másik
xilanáz inaktiválódott ezen a hőfokon. Egy másik izolátum xilanáza instabilnak bizonyult
50°C felett (Golubev és mtsai, 1993).
Az A. oryzae NRRL 3485 és NRRL 1808-as törzsek xilanázainak jó biofehérítő hatásában
feltehetően szerepet játszott, hogy magasabb pH és hőmérséklet optimummal rendelkeznek,
mint általában az Aspergillus xilanázok. Mivel az általunk alkalmazott biofehérítési eljárásnál
a termelt enzimeket elválasztás és tisztítás nélkül alkalmaztuk, a jelenlévő SSF anyag
javíthatta az enzimkomplex hőstabilitását, mérsékelve a termikus inaktiválódást.
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38. ábra Aspergillus oryzae NRRL 3485 xilanázának hőstabilitása SSF anyag (maradék
eukaliptusz cellulóz és gomba micélium) nélkül, és annak jelenlétében (pH=6,5, 0,05M
citrát-foszfát puffer).

81

Maradék aktivitás (%)
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Maradék aktivitás (%)

A. oryzae NRRL 1808
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39. ábra Aspergillus oryzae NRRL 1808 xilanázának hőstabilitása SSF anyag (maradék
eukaliptusz cellulóz és gomba micélium) nélkül, és annak jelenlétében. (pH=6,5, 0,05M
citrát-foszfát puffer).
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4.4 Biofehérítés SSF enzimekkel
4.4.1 SSF enzimek - kereskedelmi (SF) enzimek
4.4.1.1 Eukaliptusz cellulózon
A biofehérítésre használt kereskedelmi xilanáz készítményeket süllyesztett fermentációval
állítják elő. A fermentációt követően a termelt enzimet a fermentumtól elválasztják, és
gyakran tisztítják is. A gyakorlatban az így nyert xilanázokkal 5 IU g-1 adagolással kezelik a
fehéríteni kívánt cellulózt. Az enzimes kezelés a fehérítés vegyszer igényének csökkentésével,
megközelítően a kezelés költségét fedező megtakarítást eredményez. Kísérleteink során a
kereskedelmi enzimek átlagosan 1,4 ponttal növelték eukaliptusz cellulózon a vegyszeres
kezeléssel elért fehérséget (12. táblázat). A szűrővizsgálat során kiválasztott izolátumok – T.

lanuginosus TUB F-980, A. oryzae NRRL 3485, NRRL 1808 – nem-optimalizált táptalajon
nyert SSF anyagai ezt az eredményt megközelítően az 1:150 (SSF anyag:cellulóz)
tömegarányú adagolásnál érték el (12. táblázat).
Az 5 IU g-1 adagolást tekintve, egy tonna cellulóz enzimes kezelése kereskedelmi
enzimekkel, megközelítően két dollárba kerül. Üzemi méretben a szilárd fázisú fermentációt
un. koji módszerrel, automatizált tálcás fermentorban lehetne végezni, mivel a nyers cellulóz
megfelelően puha szubsztrátot biztosít ehhez az eljáráshoz. A koji módszerrel 150 dollárba
kerül egy tonna fermentált anyag előállítása (Szakács és mtsai, 2001), így egy tonna cellulóz
SSF anyaggal történő enzimes kezelése, az 1:150 (SSF anyag:cellulóz) arányú adagolással,
megközelítően egy dollárba kerülne. A xilanázban gazdag nyers SSF anyagok tehát képesek a
kereskedelmi enzimekkel azonos mértékben növelni a vegyszeres kezelés hatékonyságát,
alkalmazásukkal azonban a xilanázos kezelés költsége megközelítően a felére csökkenthető.
12. táblázat Eukaliptusz cellulóz enzimes kezelésével (SSF és kereskedelmi enzimekkel) elért fehérség
(pont) növekedés
Fehérségnövekedés (pont)
Enzimforrás
SSF anyag (eukaliptusz cellulóz szubsztrát)
T. lanuginosus TUB F-980 1:4001 1:200
1:100
1:50
nem-optimalizált
1,3
1,4
1,4
1,8
optimalizált
1,6
1,8
1,8
2,1
A. oryzae NRRL 3485
1:150
5 IU/g2
nem-optimalizált
1,4
1,3
optimalizált
1,7
1,6
A. oryzae NRRL 1808
nem-optimalizált
1,3
1,8
0,9
optimalizált
1,5
2,1
0,9
5 IU/g
Kereskedelmi enzimek
Pulpzyme HC
1,3
Cartazyme HC
1,5
Xylanase P
1,6
1
SSF anyag/nyers cellulóz (m/m) aránya, 2 Xilanáz aktivitás/g cellulóz
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Meg kell jegyeznünk, hogy az enzimegységre vetített biofehérítő hatást tekintve a tisztított
kereskedelmi xilanázok általában eredményesebben működtek, mint a vizsgált fermentumok.
Míg a kereskedelmi enzimeknél 5 IU g-1 adagolással értük el az 1,4 pontos
fehérségnövekedést, addig a T. lanuginosus TUB F-980 nem-optimalizált táptalajon nyert
SSF anyagánál, az 1:150 adagolással 92 IU xilanáz aktivitás, az A. oryzae törzsek SSF
anyagainál megközelítően 20 IU aktivitás jutott egy gramm cellulózra. Az A. oryzae NRRL
3485 SSF anyagát 5 IU g-1 adagolásnak megfelelően alkalmazva, a kereskedelmi enzimekhez
hasonló eredményt értünk el (12. táblázat). A három vizsgált törzs közül tehát alacsonyabb
aktivitása ellenére, az A. oryzae NRRL 3485 xilanáza a legeredményesebb biofehérítő. Ennek
oka lehet, hogy ez a xilanáz nemcsak- az enzimtermelés vizsgálata során mért – xilán
hidrolízisével, hanem más vegyületek, például a xilánhoz kötött lignin, vagy a xilánhoz kötött
kromofórok felszabadításával is elősegítette a vegyszeres fehérítést.
A fehérítési eredmények igazolták a táptalaj optimalizálás célját, az SSF anyagok xilanáz
tartalmának növelésével minden esetben a biofehérítő hatás javulását is elértük
(12. táblázat). A nyers fermentumokban a xilanáz mellett különböző kísérőenzimek lehetnek
jelen, illetve egy-egy xilanáz komplex is többkomponensű lehet. A jelenlévő enzimek
feltehetően eltérő kinetikával, egymás hatását különbözőképpen befolyásolva működnek a
nyers cellulózon, a táptalaj optimalizálás pedig a xilanáz tartalom növelése mellett a xilanáz
komponensek arányának változását, illetve a kísérő enzimek szintjét is befolyásolhatta. Ezzel
magyarázható, hogy a biofehérítő hatás nem mindig arányosan változott a xilanáz
adagolással.
4.4.1.2 Bagasz cellulózon
Hasonlóan a korábbi tapasztalatokhoz (4.1.2.2 fejezet), a bagasz cellulóz xilanázos
kezelése - mind kereskedelmi enzimekkel, mind az A. oryzae NRRL 1808-as törzs bagasz
cellulózon nyert SSF anyagával végezve – jelentősen elősegítette a bagasz cellulóz kémiai
fehérítését, 1,5 - 3 pontos fehérségnövekedést eredményezett (13. táblázat). Az A. oryzae
NRRL 1808 bagasz cellulózon nyert SSF anyagának biofehérítő hatását a korábban használt
kereskedelmi enzimeknél olcsóbb, de gyengébb minőségű kereskedelmi enzimmel
hasonlítottuk össze. A nyers SSF anyag az azonos xilanáz adagolást és az azonos költségű
kezelést tekintve is eredményesebb biofehérítő volt, mint a vizsgált kereskedelmi enzim, az
optimalizált táptalajon nyert SSF anyag magas xilanáz tartalma pedig további fehérség
javulást tett lehetővé (13. táblázat).
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13. táblázat Bagasz cellulóz enzimes kezelésével (SSF és kereskedelmi enzimekkel)
növekedés
Fehérségnövekedés (pont)
Enzimforrás
Azonos költség
3 USD/t (1:50)
SSF anyag (bagasz cellulóz sz.) 1 USD/t (1:150)
A. oryzae NRRL 1808
nem-optimalizált
2,2
2,8
optimalizált
2,4
3,0
1,9
2,5
Kereskedelmi enzim

elért fehérség (pont)
Azonos enzimadag
5 IU/g
1,7
1,7
1,5

4.4.2 Eukaliptusz cellulóz biofehérítése bagasz cellulózzal
Az eukaliptusz cellulóz viszonylag drága szubsztrát az SSF enzimek előállításához. Ezért
megvizsgáltuk az A. oryzae NRRL 1808-as törzs bagasz cellulózon nyert SSF anyagának
biofehérítő hatását eukaliptusz cellulózon. Az adott törzs bagasz cellulózon nyert SSF anyaga,
az eukaliptusz cellulózon termelt enzimekhez hasonló fehérítési eredményeket adott, az SSF
anyag szubsztráttól (hordozótól) függetlenül fejtette ki hatását. A bagasz cellulózt tehát
eredményesen használtuk SSF szubsztrátnak és A. oryzae enzimek hordozójának eukaliptusz
cellulóz fehérítésére, anélkül, hogy a termelt xilanáz biofehérítő hatását lerontottuk volna.
Azaz a bagasz cellulóz olcsó szubsztrátot biztosíthat eukaliptusz cellulóz biofehérítésére
alkalmas SSF anyag előállításához, így az enzim előállítás költsége tovább csökkenthető.
4.4.3 A fehérítés vegyszerigényének csökkenése
A xilanázban gazdag nyers fermentumokkal jelentősen tudtuk csökkenteni az adott fehérség
eléréséhez szükséges vegyszer mennyiségét. A T. lanuginosus TUB F-980 és az

A. oryzae NRRL 3485-ös törzs nem-optimalizált táptalajon nyert SSF anyagával átlagosan
1:150 arányban kezelve a nyers cellulózt, a fehérítés klór-dioxid igényét megfelelően 24
illetve 25 %-kal lehetett csökkenteni. A fermentumok xilanáz tartalmának növelése további
vegyszerigény csökkenést eredményezett. A T. lanuginosus TUB F-980 és az A. oryzae
NRRL 3485 optimalizált táptalajon nyert SSF anyagával kezelve a nyers cellulózt, sorrendben
30 és 28 %-kal kevesebb klór-dioxidot kellett felhasználni, mintha csak vegyszeresen
végeztük volna a fehérítést (14. táblázat).
14. táblázat Azonos fehérség eléréshez szükséges klór-dioxid mennyiségének csökkenése (%), xilanázzal
előfehérített eukaliptusz cellulóz esetén, a csak vegyszeresen fehérített cellulózhoz viszonyítva.
Fehérségnövekedés (pont)
Enzimforrás
SSF anyag (eukaliptusz cellulóz szubsztrát)
T. lanuginosus TUB F-980
1:400
1:200
1:100
1:50
nem-optimalizált
20
25
25
30
optimalizált
25
30
30
35
A. oryzae NRRL 3485
1:150
nem-optimalizált
24
optimalizált
28
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5. Összefoglalás
Doktori tanulmányaim során elsőként használtunk olyan kettős szűrővizsgálatot, mely SSFben, biofehérítésre alkalmas xilanázt termelő fonalasgombák kiválasztását teszi lehetővé. A
szűrővizsgálat feltétele az alacsony celluláz szinttel kísért hatékony xilanáz termelés mellett, a
termelt enzimkomplex megfelelő biofehérítő hatása volt. A fonalasgombákat ugyanazon az
eukaliptusz és bagasz nyers cellulóz szubsztráton tenyésztettük, melyen a biofehérítést is
végeztük, ezzel szubsztrátspecifikus enzimkomplex indukálódását kívántuk biztosítani.
Eukaliptusz nyers cellulózon 30 termofil fonalasgomba és 14 Aspergillus oryzae törzset
vizsgálva, a Thermomyces lanuginosus TUB F-980, az A. oryzae NRRL 3485, illetve az A.

oryzae NRRL 1808-as törzs bizonyult a leghatékonyabb izolátumnak. Bagasz cellulózon
nyolc T. lanuginosus törzs közül az ATCC 46,882 és az ATCC 36,350-es jelű izolátumok
adták a legjobb enzimtermelési és biofehérítési eredményeket.
Részfaktortervvel vizsgálva a nedvesítő sóoldattal adagolt kálium-dihidrogén-foszfát és
négy nitrogénforrás (ammónium-nitrát, ammónium-szulfát, kukoricalekvár és szójaliszt)
hatását, megállapítottuk, hogy a T. lanuginosus TUB F-980-as törzs xilanáz termelését a
kálium-dihidrogén-foszfát, az ammónium-szulfát és a kukoricalekvár pozitívan befolyásolja.
Válaszfelület módszerrel meghatároztuk a nedvesítő sóoldat optimális összetételét, mely
83 %-os kiindulási nedvességtartalom mellett, 11,39 g l-1 kálium-dihidrogén-foszfát, illetve
2,0 g l-1 nitrogéntartalom, melyet 56 %-ban kukoricalekvár, 44 %-ban pedig ammóniumszulfát biztosít. Az optimalizált táptalajjal megismételt tenyésztéssel igazoltuk az illesztett
modell érvényességét. A táptalaj optimalizálással, 7 napos tenyésztéssel 16 000 IU g-1
aktivitást értünk el, ami kiemelkedő érték a szakirodalomban található, SSF-ben elért xilanáz
termeléseket tekintve.
Az A. oryzae NRRL 3485-ös törzs xilanáz termelését válaszfelület módszerrel optimalizálva
megállapítottuk, hogy a maximális hozam 83 %-os kiindulási nedvességtartalom mellett, a
nedvesítő sóoldat 3 g l-1 nitrogéntartalmával érhető el, melyet kukoricalekvár, mint egyedüli
nitrogénforrás biztosít. A tenyésztés optimális kiindulási pH értékének meghatározásával (pH
9) és a táptalaj pH időfüggésének felvételével igazoltuk, hogy a kukoricalekvár a lúgos
táptalaj pH érték fenntartásán keresztül is elősegíti a xilanáz termelést. A xilanáz hozamot a
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tenyésztés optimalizálásával 1676 IU g-1-ról 2933 IU g-1-ra növeltük a fermentáció ötödik
napján.

A. oryzae NRRL 1808 xilanáz termelését eukaliptusz és bagasz nyers cellulózon is
optimalizáltuk válaszfelület módszerrel, melyet három nitrogénforrás és a kiindulási pH érték
részfaktorterves vizsgálata előzött meg. Eukaliptusz cellulózon a kukoricalekvár (40,2 g l-1)
mellett ammónium-nitrát (3,9 g l-1), míg bagasz cellulózon a kukoricalekvár (52,2 g l-1) és a
kálium-nitrát (15,5 g l-1) növelte a xilanáz hozamot. Az előbbi szubsztráton a lúgos
tartományba eső (pH 7,5-9), utóbbinál pedig a savasabb (pH 6,3) sóoldat pH volt az optimális.
A két szubsztráton tehát különböző kiindulási pH érték kedvezett a xilanáz termelésnek, ami
eltérő nitrogénforrás preferenciával párosult. Az egyedi kísérlettel meghatározott optimális
nedvességtartalom 83 % volt eukaliptusz cellulózon, 80 % bagasz cellulózon. A megfelelő
paraméterek azonosításával eukaliptusz cellulózon a másfélszeresére, 2000 IU g-1-ról
3200 IU g-1-ra, bagasz cellulózon pedig a duplájára, 1266 IU g-1-ról 2675 IU g-1-ra emeltük

A. oryzae NRRL 1808 xilanáz termelését a tenyésztés 4. napján.
Részfaktortervvel

vizsgáltuk

a

xilanázzal

párhuzamosan

termelődő

β-xilozidáz,

α-arabinofuranozidáz és α-galaktozidáz hozamát befolyásoló tényezőket. Az A. oryzae
NRRL 1808 –as törzs kísérőenzim termelésének savas kiindulási pH kedvezett eukaliptusz és
bagasz cellulóz szubsztráton is. A xilanáz és a kísérőenzimek hozamát pozitívan befolyásoló
nitrogénforrások eltérőek voltak eukaliptusz cellulózon, míg bagasz cellulózon átfedés
mutatkozott. Ezért bagasz cellulózon sikerült a kísérőenzimek termelését a xilanázzal
egyidejűleg növelni.
A termofil T. lanuginosus xilanáza az irodalmi adatok szerint jó hőstabilitással, illetve
megfelelő hőmérséklet és pH optimummal rendelkezik. Kísérleti eredményeink szerint az

A. oryzae NRRL 3485 és 1808-as törzsek enzimeinek működési paraméterei szintén
megfelelnek az ipari alkalmazásnak, pH és hőmérséklet optimumuk (mindkét esetben
pHopt 6,5, Topt 65 °C) magasabb, mint a szakirodalomban eddig leírt A. oryzae (SF) xilanázok
hasonló jellemzői. Az SSF anyag gátolta az enzimek termikus inaktiválódását, az
NRRL 3485-ös törzs xilanáza, csak az SSF anyag jelenlétében volt stabil 50 °C-on, egy órán
keresztül.
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A biofehérítést új módszerrel végeztük, az eddigi gyakorlattól eltérően a teljes SSF anyagot
(termelt enzimek, biomassza és a maradék szubsztrát) extrahálás és tisztítás nélkül kevertük a
fermentáció szubsztrátjával megegyező nyers cellulózhoz. Az optimalizálás eredményeként
nyert

nagy

enzimtartalmú

SSF

anyagokat

T.

lanuginosus

TUB

F-980

és

A. oryzae NRRL 3485 esetében eukaliptusz cellulóz, A. oryzae 1808 esetében eukaliptusz és
bagasz cellulóz biofehérítéséhez használtuk. A fermentációs anyagok jelentős xilanáz
tartalmának

köszönhetően

a

kereskedelmi

folyékony

xilanáz

enzimkészítményeket

megközelítő, bizonyos esetekben pedig azokat meghaladó fehérítési eredményeket értünk el.
A kizárólag kémiai fehérítéshez képest eukaliptusz cellulóz SSF enzimes kezelése az azonos
fehérség eléréséhez szükséges klór-dioxid mennyiségét 25-30 %-kal csökkentette. Gazdasági
számításokkal demonstráltuk, hogy azonos fehérség elérését tekintve, a tisztítatlan SSF anyag
közvetlen használatával a xilanázos kezelés költsége a kereskedelmi xilanáz enzimekhez
viszonyítva, megközelítően a felére csökkenthető. A költségszámításnál feltételeztük, hogy az
üzemi SSF un. koji tálcás fermentorban történik. Érdekes eredmény, hogy alacsonyabb
xilanáz tartalmuk ellenére, a két A. oryzae SSF anyagával elért fehérségnövekedés nem
maradt el a T. lanuginosus TUB F-980 fermentumának eredményétől.
Kísérleti eredményeink az SSF enzimekkel történő alternatív biofehérítés ipari
alkalmazásának eléréséhez nyitnak meg számos utat. A vizsgált fonalasgombák
növekedésének, tápanyagcseréjének és enzimtermelésének fizikai-kémiai, illetve biokémiai
útjait feltérképezve, az SSF és a xilanáz termelés mechanizmusának jobb megértéséhez
kerülnénk közelebb. A laborléptékű lombikos tenyészetéseket követően, félüzemi tálcás
tenyésztéseket célszerű végezni. A méretnövelésből származó paraméterváltozásokat, új
paramétereket szükség szerint kell majd a már meglévő modellekbe beépíteni. A termelt
enzimek működésének, a kísérő enzimek hatásának további vizsgálatához enzimológiai
módszereket kell igénybe vennünk. A két vizsgált faj (T. lanuginosus, A. oryzae) xilanázának
tisztítása, csoportba sorolása, továbbá a kísérő enzimek tisztítása és szelektív adagolása a
xilanázos előfehérítéskor, a két faj SSF enzimeinek eltérő biofehérítő hatása kapcsán
felmerült kérdéseket segíthet megválaszolni.
Információnk szerint a SAPPI félüzemi szilárd fázisú fermentációs egységet szándékozik
létesíteni, azaz érdeklődést mutat a kutatás folytatására és üzemkísérletekre.
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6. Függelék
T. lanuginosus TUB F-980 xilanáz termelésének vizsgálatához használt 25-1 részfaktorterv faktorai és
tartományai
Szintek
Tápanyagok nitrogén
tartalma (%)
Faktorok
-1
+1
(0,25 g N l-1)
(1,3 g N l-1)
7,5
4
35
21
0

X1: Szójalisz
X2:Kukoricalekvár
(50 % szárazanyag)
X3: NH4NO3
X4: (NH4)2SO4
X5: KH2PO4

3,32 (g l-1)
6,25 (g l-1)

17,29 (g l-1)
32,5 (g l-1)

0,71(g l-1)
1,18 (g l-1)
0 g N l-1
1,10 g KH2PO4 l-1

3,71 (g l-1)
6,13 (g l-1)
0 g N l-1
7,68 g KH2PO4 l-1

T lanuginosus TUB F-980 xilanáz termelésének vizsgálatához használt 25-1 részfaktorterv beállítása és
eredményei
Xilanáz aktivitás (IU/g)
Sorszám
Szójaliszt
Kukoricalekvár NH4NO3
(NH4)2SO4
KH2PO4
Lombik 1
Lombik 2
1
-1
-1
-1
-1
+1
5789
5538
2
+1
-1
-1
-1
-1
6210
6009
3
-1
+1
-1
-1
-1
6153
6153
4
+1
+1
-1
-1
+1
7487
7881
5
-1
-1
+1
-1
-1
6736
6009
6
+1
-1
+1
-1
+1
8210
8177
7
-1
+1
+1
-1
+1
8842
9359
8
+1
+1
+1
-1
-1
6421
6896
9
-1
-1
-1
+1
-1
7052
7389
10
+1
-1
-1
+1
+1
8526
7586
11
-1
+1
-1
+1
+1
9894
9753
12
+1
+1
-1
+1
-1
6947
7093
13
-1
-1
+1
+1
+1
7368
8472
14
+1
-1
+1
+1
-1
6526
6758
15
-1
+1
+1
+1
-1
7684
7980
16
+1
+1
+1
+1
+1
6358
5743
T. lanuginosus TUB F-980 xilanáz termelésének optimalizálásához használt 33 teljes faktoros terv
faktorai és tartományai
Szintek
Faktorok
-1
0
+1
X1: KH2PO4
4,39 (g l-1)
8,78 (g l-1)
13,16 (g l-1)
X2: Teljes nitrogéntartalom
1 (g l-1)
2 (g l-1)
3 (g l-1)
X3: Kuk.lekv./(NH4)2SO4
0
0,5
1
(0% Kuk.lekv.,
(50% Kuk.lekv.,
(100% Kuk.lekv.,
100% (NH4)2SO4) 50% (NH4)2SO4)
0% (NH4)2SO4)
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T. lanuginosus TUB F-980 xilanáz termelésének optimalizálásához használt 33 teljes faktoros terv beállítása
és eredményei
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

KH2PO4

Nitrogéntartalom

Kukoricalekvár/(NH4)2SO4

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

-1
-1
-1
0
0
0
+1
+1
+1
-1
-1
-1
0
0
0
+1
+1
+1
-1
-1
-1
0
0
0
+1
+1
+1

-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
1
-1
0
+1
-1
0
+1

Xilanáz aktivitás (IU/g)
Lombik 1
5087
9711
7191
5202
11329
7528
5087
8786
6629
5665
10337
9101
6936
12832
9101
7168
11329
6966
6705
11329
8989
6936
13873
9213
9480
11792
7528

Lombik 2
4186
8837
7191
4070
11860
8315
4116
8256
6517
5233
11011
8764
6279
13256
8876
6279
13256
8876
7209
11163
9213
6512
13258
8989
8721
11279
8090

T. lanuginosus TUB F-980 xilanáz termelésének optimalizálásához használt 33 teljes faktoros terv
analíziséből nyert regressziós keofficiensek, t-és p értékek
Regressziós
Faktor
t(35)-érték
p-érték
koefficiens
Átlag/Tengelymetszet
13264,74
43,2263
0,000000
(1)KH2PO4 (L)
949,72
4,9260
0,000020
KH2PO4 (Q)
-795,11
-2,3810
0,022838
(2)Nitrogén tartalom (L)
69,83
0,3622
0,719375
Nitrogén tartalom(Q)
-2415,11
-7,2322
0,000000
(3) Kuk.lekv./(NH4)2SO4 (L)
1352,78
7,0165
0,000000
Kuk.lekv./(NH4)2SO4 (Q)
-5577,11
-16,7010
0,000000
1L by 2L
270,38
2,5604
0,014929
1L by 2Q
314,79
1,7211
0,094069
1Q by 2L
-77,63
-0,4244
0,673872
1Q by 2Q
144,79
0,4570
0,650465
1L by 3L
-323,71
-3,0654
0,004171
1L by 3Q
-114,96
-0,6285
0,533748
1Q by 3L
-18,29
-0,1000
0,920910
1Q by 3Q
258,29
0,8153
0,420408
2L by 3L
-673,75
-6,3802
0,000000
2L by 3Q
65,75
0,3595
0,721399
2Q by 3L
-534,42
-2,9218
0,006058
2Q by 3Q
2000,92
6,3160
0,000000
2
R =0.9716; Adj:.95699
MS Residual=267634.6
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A. oryzae NRRL 3485 xilanáz termelésnek optimalizálásához használt 2 faktoros, 3 x 4 szintes terv
faktorai és tartományai
Faktorok
Szintek
-1
-0,33
+0,33
+1
X1: Teljes nitrogéntartalom
1 (g l-1) 2 (g l-1)
3 (g l-1)
4 (g l-1)
-1
0
+1
X2:Kuk.lekv./(NH4)2SO4
0
0,5
1
(0% Kuk,lekv,
(50% Kuk,lekv,
(100% Kuk,lekv,,
100% (NH4)2SO4)
50% (NH4)2SO4)
0% (NH4)2SO4)
A. oryzae NRRL 3485 xilanáz termelésnek optimalizálásához használt 2 faktoros, 3 x 4 szintes terv
beállítása és eredményei
Xilanáz aktivitás (IU/g)
Sorszám
Nitrogéntartalom
Kukoricalekvár/(NH4)2SO4
Lombik 1
Lombik 2
1
-1
-1
983
996
2
-1
0
1407
1407
3
-1
+1
1527
1532
4
-0.33
-1
489
687
5
-0.33
0
2593
2353
6
-0.33
+1
2749
2805
7
+0.33
-1
945
743
8
+0.33
0
2834
2720
9
+0.33
+1
3008
3184
10
+1
-1
673
702
11
+1
0
2339
2330
12
+1
+1
2595
2637
A. oryzae NRRL 3485 xilanáz termelésnek optimalizálásához használt 2 faktoros, 3 x 4 szintes terv
analíziséből nyert regressziós koefficiensek, t- és p értékek
Regressziós
Faktor
t(18)-érték
p-érték
koefficiens
Átlag/Tengelymetszet
2559,438
19,9761
0,000000
(1) Nitrogén tartalom (L)
300,750
3,73712
0,001509
Nitrogén tartalom (Q)
-560,813
-4,15530
0,000594
(2)Kuk.lekv./(NH4)2SO4 (L)
863,678
11,75652
0,000000
Kuk.lekv./(NH4)2SO4 (Q)
-606,938
-4,76986
0,000153
1L by 2L
317,137
3,21761
0,004774
R2=0.918; Adj:.89572;
MS Residual=86352
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A. oryzae NRRL 1808 β-xilozidáz, α−arabinofuranozidáz és α-galaktozidáz termelésének vizsgálatához
használt 24-1 részfaktorterv faktorai és tartományai, eukaliptusz és bagasz cellulóz mint szubsztrát
használata esetén, melyet a xilanáz termelés vizsgálatához központi kompozíciós tervvé alakítottunk.
Központi kompozíciós terv
2(4-1) részfaktoros terv
Szintek
Eukaliptusz cellulóz

-2
0 g N l-1

-1
0,5 g N l-1

0
1 g N l-1

1
1,5 g N l-1

2
2 g N l-1

0 (g l-1)
0 (g l-1)
0 (g l-1)
4,5

12,5 (g l-1)
6,7 (g l-1)
1,4 (g l-1)
6

25,0 (g l-1)
13,3 (g l-1)
2,9 (g l-1)
7,5
Szintek

37,5 (g l-1)
20,0 (g l-1)
4,3 (g l-1)
9

50,0 (g l-1)
26,67 (g l-1)
5,71 (g l-1)
10,5

-2

-1

0

1

2

0 g N l-1

0,75 g N l-1

1,5 g N l-1

2,25 g N l-1

3 g N l-1

0 (g l-1)
0 (g l-1)
0 (g l-1)
3

18,75 (g l-1)
10 (g l-1)
5,41 (g l-1)
4,75

37,5 (g l-1)
20 (g l-1)
10,82 (g l-1)
6,5

56,25 (g l-1)
30 (g l-1)
16,23 (g l-1)
8,25

75 (g l-1)
40 (g l-1)
21,65 (g l-1)
10

Faktorok
X1 : Kukoricalekvár
X2 : Szójaliszt
X3 : NH4NO3
X4 : Sóoldat pH
Bagasz cellulóz
Faktorok
X1 : Kukoricalekvár
X2 : Szójaliszt
X3 : KNO3
X4 : pH

24-1 terv

Központi kompoziciós terv

A. oryzae NRRL 1808 xilanáz termelésének vizsgálatához használt 24-1 részfaktortervből képzett központi
kompozíciós terv beállítása és eredményei eukaliptusz és bagasz cellulóz mint szubsztrát használata esetén.
Xilanáz aktivitás (IU/g)
NH4NO3,
Sorsz.
Kuk.lekv. Szójaliszt
pH
eukaliptusz
bagasz
KNO3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
-2
2
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
0
0
-2
2
0
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
-2
2
0
0
0

-1
1
1
-1
1
-1
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
-2
2
0
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1.
1387
2571
1953
2207
2575
3006
2192
3311
2641
1913
3660
2428
2851
1346
3311
1939
2034
2700

2.
1196
2435
2097
2230
2928
2612
2219
3450
2615
1721
3664
2443
3318
1346
3120
1765
2049
2413

1.
1593
1626
1691
2016
1886
2374
1301
1691
1659
1626
1626
1756
1951
1220
1756
1431
1593
1756

2.
1528
2049
1626
2016
1854
2309
1561
1854
1772
1724
1789
1919
2081
1285
1691
1691
1691
1740

A. oryzae NRRL 1808 β-xilozidáz, α−arabinofuranozidáz és α-galaktozidáz termelésének vizsgálatához
használt 24-1 részfaktorterv eredménye eukaliptusz és bagasz cellulóz mint szubsztrát használata esetén
(terv beállítását lásd az előző táblázatnál).
β-xilozidáz (IU/g)
α-arabinofuranozidáz (IU/g)
α-galaktozidáz (IU/g)
Sorszám
eukaliptusz
bagasz
eukaliptusz
bagasz
eukaliptusz
bagasz
1.
1,46
1,24
1,41
1,95
1,33
1,88
1,95
1,15
1,75

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.
1,30
1,23
1,46
2,11
1,28
1,86
2,11
1,24
1,57

1.
0,62
0,41
0,61
1,46
0,78
2,49
1,26
0,50
0,89

2.
0,61
0,55
0,70
1,62
0,76
2,14
1,59
0,47
0,71

1.
1,86
0,62
1,18
2,38
0,71
1,64
2,62
0,80
1,05

2.
1,40
0,57
1,27
2,68
0,60
1,84
2,73
0,77
0,90

1.
0,89
0,73
0,63
1,39
0,52
1,43
1,10
0,88
0,89

2.
1,02
0,65
0,52
1,30
1,14
1,28
0,87
0,78
0,89

1.
0,52.6
0,90
1,25
2,43
0,51
1,02
2,22
1,19
1,24

2.
0,86
0,85
1,20
2,11
0,60
0,84
2,14
1,30
1,45

1.
0,36
1,65
1,59
2,19
1,09
2,27
1,76
2,32
2,03

2.
0,32
1,73
1,46
2,27
1,07
2,32
2,27
2,32
2,03

A. oryzae NRRL 1808 xilanáz termelésének optimalizálásához használt központi kompozíciós terv
eukaliptusz és bagasz cellulóz mint szubsztrát használata esetén.
Szintek
Eukaliptusz cellulóz

-1

0

+1

X1 : Kukoricalekvár
X2 : NH4NO3
Kukoricalekvár
NH4NO3

1 g N l-1
0,5 g N l-1
25 (g l-1)
1,43 (g l-1)
Szintek

2 g N l-1
1,25 g N l-1
50 (g l-1)
3,57 (g l-1)

3 g N l-1
2 g N l-1
75 (g l-1)
5,71 (g l-1)

Bagasz cellulóz

-1,414

-1

0

1

+1,414

0,84 g N l-1
20,9 (g l-1)
3,52

1,25 g N l-1
31,25 (g l-1)
4,75

2,25 g N l-1
56,25 (g l-1)
6,5

3,25 g N l-1
81,25 (g l-1)
8,25

3,66 g N l-1
91,6 (g l-1)
8,97

Faktorok

Faktorok
X1 : Kukoricalekvár
Kukoricalekvár
X2 : Sóoldat pH

A. oryzae NRRL 1808 xilanáz termelésének optimalizálásához használt központi kompozíciós terv
beállítása és eredményei eukaliptusz és bagasz cellulóz mint szubsztrát használata esetén.
Xilanáz aktivitás (IU/g)
eukaliptusz cellulóz
Kuk.lekv
-1
-1
1
1
-1
1
0
0
0
0

bagasz cellulóz

NH4NO3 Kuk.lekv
-1
1
-1
1
0
0
-1
1
0
0

-1
-1
1
1
-1,414
1,414
0
0
0
0

pH
-1
1
-1
1
0
0
-1,414
1,414
0
0

eukaliptusz cellulóz
Lombik 1
2202
3415
1925
1170
3104
2265
3542
2391
3343
3279
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Lombik 2
2142
3227
1741
1244
2984
2387
3376
2706
3279
3246

bagasz cellulóz
Lombik 1
2569
2569
2406
2601
2504
2634
2406
2276
2666
2650

Lombik 2
2602
2569
2569
2537
2569
2439
2537
2276
2699
2700

A. orzyae NRRL 1808 xilanáz termelésének optimalizálásához használt központi kompozíciós terv
analíziséből nyert regressziós koeffciensek, t- és p értékek eukaliptusz és bagasz cellulóz mint szubsztrát
használata esetén
Regressziós koefficiens
Faktor
t(14)-érték
p-érték
Eukaliptusz cellulóz
Átlag/Keresztmetszet
3364 (b0)
(1)Kuk.lekv. (L)
-528 (b1)
Kuk.lekv. (Q)
-755 (b11)
(2)NH4NO3 (L)
-64 (b2)
NH4NO3 (Q)
-437 (b22)
1 by 2
-444 (b12)
Bagasz cellulóz
Átlag/Keresztmetszet
2679
(1)Kuk.lekv. (L)
-12
Kuk.lekv (Q)
-47
(2)pH (L)
-26
pH (Q)
-128
1 by 2
24
Eukaliptusz: R2=0,876 Adj.: 0,83219 MS Res.: 92342,5
Bagasz: R2=0,59128 Adj.: 0,44531 MS Res.: 8345,497
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26,19
-6,02
-5,37
-0,74
-3,10
-4,13

0,000000
0,000031
0,000099
0,473163
0,007745
0,001017

58,65
-0,53
-1,54
-1,15
-4,23
0,75

0,000000
0,601736
0,143688
0,267692
0,000824
0,462673

Aspergillus oryzae NRRL 1808
Eukaliptusz
a
Kíván atosság p rofil
P rofiles for P redic ted Values and Des ir ability
NH4 NO3

Kív ánatosság
(Desirability)

pH

2592,5

2429,7

1,

3663,5

Szójaliszt

4500,0

1196,0

,5

Xilanáz

Ku koricalekvár

0,

Kívánatosság
(Desirability)

500,00

,56597

-2,

0,

2,

-2,

2,

0,

-2,

0,

2,

-2,

0,

2,

Bagasz
b
Kívánatosság Profil
P rofil es for Pred icted Valu es a nd De s irab ility
K ukoricalekvár

Szójaliszt

KNO3

pH

Kívánatosság
(Desirability)

0,

1796,8

Xilanáz

,5

1731,7

1219,5

1,

2374,0

2800,0

Kívánatosság
(Desirability)

800,00

,44366

-2,

0,

2,

-2,

0,

2,

-2,

0,

2,

-2,

0,

2,

Aspergillus oryzae NRRL 1808 xilanáz termelésének vizsgálatához használt,
24-1 részfaktortervből képzett központi kompozíciós terv kívánatosság profilja
eukaliptusz és bagasz cellulóz mint szubsztrát használata esetén.
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7. Rövidítések és jelölések
Bagasz

A cukornád extrahálási maradéka

Biofehérítés A nyers cellulóz enzimes kezeléssel kiegészített kémiai fehérítése
CBD

Cellulóz-kötő domén (Cellulose Binding Domain)

CBS

Törzsgyűjtemény, Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht, The
Netherlands

CBQ

Cellobióz kinon oxido-reduktáz

CDH

Cellobióz dehidrogenáz

Cellulóz
konzisztencia A nyers cellulóz szuszpenzió szárazanyag tartalma
DNSz

Dinitro-szalicilsavat tartalmazó reagens

ECF

Elemi klór-mentes (Elemental Chlorine Free), klór-dioxidot használó fehérítés

EX

Endoxilanáz

FPA

Celluláz aktivitás, szűrőpapír lebontó képesség (Filter-Paper Activity)

FPU

A celluláz aktivitás enzimegysége (Filter-Paper Unit)

IFO

Törzsgyűjtemény, Institute for Fermentation, Osaka, Japan

IU

Az enzimaktivitás nemzetközi egysége (International Unit)

JATE

Törzsgyűjtemény, József Attila Tudomány Egyetem, Szeged

Kappa szám A nyers cellulóz lignintartalmának mérőszáma
Kuk.lekv.

50 % szárazanyagtartalmú kukoricalekvár

Kraft cellulózNátrium-szulfiddal és nátrium-hidroxiddal feltárt nyers cellulóz
LCC

Lignin-szénhidrát komplex (Lignin Carbohydrate Complex)

LiP

Lignin peroxidáz

LMS

Lakkáz-mediátor rendszer (Laccase-Mediator-System)

MnP

Mangán-függő peroxidáz

MSD

Törzsgyűjtemény, Merck Sharp Dohme Research Laboratories, Rahway, NJ

NRRL

Törzsgyűjtemény, Northern Regional Research Center, USDA, Peoria, Illinois,
USA

PDA
pI

Burgonyafőzet-glükóz-agar (Potato-Dextrose-Agar)
Izoelektromos pont

SEM

Pásztázó elektronmikroszkópia (Scanning Electron Microscopy)

SF

Süllyesztett fermentáció (Submerged Fermentation)

SSF

Szilárd Fázisú Fermentáció (Solid State Fermentation)
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SAPPI

Dél-Afrikai Cellulóz- és Papíripari Vállalat (South African Pulp and Paper
Industry)

TéT

Tudomány és Technológia Alapítvány

TAPPI

Cellulóz- és Papíripar Műszaki Egyesülete (Technical Association of the Pulp
and Paper Industry

TCF

Teljesen klór-mentes (Total Chlorine Free,), ózont vagy hidrogén-peroxidot
használó fehérítés.

TUB

Törzsgyűjtemény, Technical University of Budapest, Hungary

VKM

Törzsgyűjtemény, Russian Culture Collection, Moscow

WFPL

Törzsgyűjtemény, Western Forest Products Laboratory, Vancouver, Canada
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