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1. Bevezetés 
A nyersanyagforrások egyre fokozódó kimerítése, a környezetszennyezés mértékének 
növekedése nem csak a jelen korban élőket, de mindenekelőtt a jövendő generációkat 
veszélyezteti. A megoldásként mindinkább előtérbe kerülő, a hulladékok 
újrafelhasználását lehetővé tevő technológiák kifejlesztése ill. továbbfejlesztése 
napjainkra elengedhetetlenné vált. 

 Az emberiség kulturális fejlődése során egyre többrétűbb a kapcsolata a növényi 
sejtfal legfőbb komponensével, a cellulózzal. A fafeldolgozás, papír- és textilipar nem 
csak az emberi élet számos területén felhasznált cellulóz alapú anyagokat, termékeket 
szolgáltatja, de mára már hatalmas mennyiségű cellulóz-tartalmú hulladékot is termel. 

A hulladékpapír-feldolgozás jelentősége 

A papír alapanyaga a kémiai és/vagy mechanikai cellulóz, azonban az un. primer 
rostok mellett a hulladékpapír egyre jelentősebb rostforrást képvisel a papíripar 
számára. A papír újrahasznosításával csökkenthető a fakitermelés, az energia-
felhasználás, a kibocsátott szennyezőanyag mennyisége, valamint a hulladék-
elhelyezés problémája. Néhány szemléltető adat: 1 t papír reciklált rostból történő 
előállításával 25-30 m3 víz, 20-30 fa, kb. 4000 kWh elektromos áram takarítható meg, 
valamint a kisebb vegyszerfelhasználás miatt a környezetszennyezés is jelentősen 
csökken. (A fakitermeléshez kapcsolódóan megjegyzendő, hogy egyrészt e célra 
ültetett erdők, másrészt faipari hulladékok, melléktermékek is feldolgozásra kerülnek a 
cellulóz-gyártás során, tehát a kérdés inkább az, hogy az erdők írtása és telepítése 
milyen arányban áll egymással.) 

 A világ összes papírtermelése és -fogyasztása a XX. században 30-szorosára 
emelkedett (2000-ben a termelés kb. 320 millió t volt). A feldolgozott alapanyagok 
összetétele is jelentős változáson ment keresztül: míg 1900-ban és még 1950-ben is 
kb. 90% volt a primer rost aránya, a század végére már csupán kb. 50% kb. 40% 
hulladékpapír mellett. Ma a teljes termelés és fogyasztás kb. 1/3-ával részesedik 
Európa, Észak-Amerika és Ázsia, emellett Latin-Amerika kb. 5%, Ausztrália és Afrika 
kb. 1-1,5%-ot tesz ki. A termelés megoszlására jellemző, hogy a jó minőségű primer 
rostanyagok gyártása a jelentős erdőségekkel rendelkező fejlett országokra 
koncentrálódik. A hulladékpapír feldolgozásának aránya az egyes országokban 
jelentősen eltér. Az EU tagállamok közül Magyarország átlagon felüli arányban használ 
fel szekunder rostokat (2003-ban 68%). 

Enzimek alkalmazása 

Az enzimek, azaz katalitikus biomolekulák (fehérjék) alkalmazását specifikus 
aktivitásuk és környezetbarát jellegük indokolja. Felhasználásuk lehetőségét a 
biokémia, mikrobiológia, molekuláris biológia és genetika terén elért fejlődés 
biztosította. Az enzimek cellulóz- és papíripari alkalmazásának „sikertörténete” a 
xilanázokkal végzett biofehérítés, mely nem csak kisebb vegyszer-felhasználást, de 
csökkentett veszélyes anyag-kibocsátást, és ezen túlmenően minőség-javulást is 
eredményezett. 

A dolgozat célkitűzései 

A hulladékpapír újrahasznosítása kiemelkedően nagy arányban megvalósul, de 
korántsem problémamentes. A dolgozat témája e cellulóz-hulladék felhasználásának 
elősegítése biotechnológiai úton. 
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 Az értekezésben tárgyalt PhD munka célja a szekunder rostok víztelenedésének 
javítása enzimes kezeléssel. Előkísérletekben megvizsgáltuk egyes celluláz, 
hemicelluláz és amiláz (mázolt papír alapanyag esetén) enzimek hatékonyságát. Mind 
az e témát tárgyaló irodalom, mind saját „screening” kísérleteink alapján a további, 
részletes kísérleti munka alanya -a szekunder rostok mellett- a celluláz enzimkomplex 
volt. Az itt bemutatott kísérletek döntő hányada a celluláztermelő mikrobák közül a jó 
enzimtermelési tulajdonságokkal jellemzett és széleskörben tanulmányozott lágy 
korhadást okozó fonalas gomba, a Trichoderma reesei celluláz komplexének ill. egyes 
komponenseinek hatását vizsgálja. 

 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (anno Budapesti Műszaki 
Egyetem) Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék, „Non-food” kutatócsoportja 
1999-ben kezdett együttműködésbe a Papíripari Kutatóintézet Kft.-vel szekunder 
rostok enzimes kezelése témában. A magyarországi papírgyártás és papírfogyasztás 
egyik fő termékcsoportja az un. csomagolópapírok, köztük a zsákpapír. PhD munkám 
fókuszában a hulladékpapír-alapú zsákpapír-gyártás állt, a szekunder rostok 
víztelenedésének és a papír légáteresztésének javítását célozva a szilárdsági 
tulajdonságok minél kisebb mértékű gyengülése mellett. Az enzimes kezelések 
eszköze egyrészt az adott célra kereskedelmi forgalomban lévő, ill. más területen 
felhasznált kereskedemi cellulázok, valamint saját fermentálású enzimkomponensek 
voltak. Az eddig e területen nem vizsgált enzimekkel végzett kísérletek célja a 
megelőző eredmények alapján tett feltételezések bizonyítása/elvetése. A munka 
nehézsége a vizsgált szubsztrát összetételében jelentkező variabilitás, minek 
következtében „általános érvényű” következtetések nem vonhatók le. 

 A dolgozat irodalmi része a cellulóz szubsztráttal és a celluláz enzimekkel, valamint 
a papírgyártással foglalkozik (2. fejezet). A 3. fejezetben a kísérletek során felhasznált 
anyagok és alkalmazott módszerek találhatók. A kísérletek tömör leírása, azok 
eredménye és értékelésük képezi a 4. fejezetet. Az eredmények összefoglalását, azok 
újszerűségét, vagyis a tézispontokat az 5. fejezet tartalmazza. A felhasznált 
publikációk jegyzékét (6. fejezet) a dolgozat alapját képező tudományos cikkek 
követik. 



 

2. Irodalmi áttekintés 

2.1 Lignocellulózok 

A faanyag szilárdságát a felépítő sejtek (fenyőknél tracheidák, lombos fáknál farostok) 
sejtfalai adják. A növényi sejtfal három fő alkotóeleme a cellulóz, a hemicellulóz és a 
lignin. A fákra jellemző sejtfal réteges felépítésű (2.1. ábra). Az amorf középső 
lamella, mely főleg lignint tartalmaz, ragasztóként fogja össze a szomszédos sejteket. 
A sejtfal külső rétege az un. elsődleges sejtfal, melyben a mikrofibrillák, azaz cellulóz 
kötegek szövedéket képezve, rendezetlenül helyezkednek el. A három rétegből (S1, 
S2, S3) álló un. másodlagos sejtfalban a mikrofibrillák rétegenként eltérő 
rendezettségben találhatók [Kánnár, 2002]. A mikrofibrillákat az egyes rétegekben 
hemicellulóz és lignin molekulák veszik körül. 

 

 

2.1. ábra   A fa mikrostruktúrája. P - elsődleges sejtfal; S1, S2, S3 - a másodlagos sejtfal rétegei. 
A mikrofibrilla kristályos részeiben a cella jellemzői (cellulóz I): a=0,84 nm, b=0,79 nm, 
c=1,03 nm [Dinwoodie, 1978]. 
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2.1.1 Cellulóz 

A Földön előforduló biopolimerek legnagyobb mennyiségben jelenlévő képviselője a 
növények szerkezeti anyagának fő komponense, a cellulóz. Anselme Payen francia 
vegyész, fizikus és matematikus izolálta először fából és nevezte el (cellulose-sejtekből 
álló) 1835 körül. A cellulóz éves termelődésének mértékét 4*1010 tonnára, teljes 
mennyiségét 7*1011 tonnára becsülik, mely elsősorban a szárazföldi növényeknek 
köszönhető. A hatalmas mennyiségben termelődő, un. másodlagos biomassza-
források, mint a mezőgazdasági, erdészeti, ipari és háztartási hulladékok is kb. 50%-
ban tartalmaznak cellulózt [Coughlan és Mayer, 1992].  

 A cellulóz, mely a fa szárazanyag-tartalmának 35-50%-át adja, egymáshoz β–1,4-
es kötésekkel kapcsolódó anhidro-glükóz monomerből felépülő poliszacharid. A 
lineáris, elágazás nélküli láncban az egyes glükóz egységek egymáshoz képest 180°-
kal elfordulva találhatók. Bár kémiai szempontból a cellulóz monomerje a glükóz, 
szerkezetét tekintve annak legkisebb ismétlődő egysége a cellobióz (2.2. ábra). 

 

2.2. ábra   β–1,4-es kötésekkel kapcsolódó anhidro-cellobióz ismétlődő egységek a cellulózban. 

 

2.3. ábra   Inter- és intramolekuláris H-
kötések a cellulóz I-ben. 

A szomszédos parallel elrendeződésű 
cellulózláncok között H-kötések és van 
der Waal’s erők alakulnak ki. A láncon 
belül elhelyezkedő (anhidroglükopiranóz 
egységenként 2) és a láncok közötti 
(anhidroglükopiranóz egységenként 2-3) 
H-kötések biztosítják a stabil, szilárd 
szupramolekuláris szerkezetet (2.3. ábra). 

Azon régiók, melyekben az 
intermolekuláris H-kötések nagy számban 
figyelhetők meg, rendezett kristályos 
szerkezettel rendelkeznek. Köztük 
kevésbé rendezett, un. amorf régiók 
találhatók, melyek kevésbé ellenállóak a 
kémiai ill. enzimes bontással szemben. 

A kristályosság foka növényenként eltérő, 
általában 50-90% (kristályossági index, 
CI 0,5-0,9). A különféle cellulózok közül a 
pamutcellulóz mutatja a legnagyobb 
rendezettséget. 
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A cellulóz többféle kristályrács-szerkezetet is felvehet (I-IV), bár ezekből csak a 
cellulóz I fordul elő a természetben. A cellulóz I két polimorf (Iα és I β) keveréke, 
melyek eltérő H-kötés-mintázatot mutatnak [O’Sullivan, 1997]. Az Iα bakteriális és 
alga eredetű cellulózokban, míg a cellulóz I β magasabb rendű növényekben 
domináns. A natív cellulóz (I) különböző kezelésekkel alakítható más kristály-
szerkezetetűvé (cellulóz II-IV). 

 A cellulózlánc hossza általában 2.000-15.000 (DP, polimerizációs fok), de akár 
30.000 glükóz egység is lehet. A parallel lefutású cellulózmolekulák (kb. 40) 
mikrofibrillákat építenek fel, melyek már elektronmikroszkóppal látható szerkezeti 
egységek. A mikrofibrillák hemicellulóz / lignin / pektin mátrixba ágyazódnak be. 

2.1.2 Egyéb növényi biomassza komponensek  

A hemicellulóz a második legnagyobb mennyiségben előforduló poliszacharid, a fa 
szárazanyag-tartalmának 15-25%-át teszi ki. A szó maga gyűjtőfogalom az alkáli-
oldható növényi poliszacharidokra, melyet Schulze vezetett be 1891-ben. Az 
elsődleges sejtfal fő alkotója, különböző mértékben található a középlamellában és a 
másodlagos sejtfalban. A hemicellulóz a cellulóz mikrofibrillák felületéhez H-kötéssel 
(és gyengébb, van der Waal’s kötésekkel) kapcsolódva mintegy összekapcsolja őket, 
de egyben mint egy rugó, biztosítja a mikrofibrillák egymástól való távolmaradását is. 

 A cellulózzal ellentétben a glükóz mellett egyéb vízoldható cukrok is építőkövei 
(xilóz, mannóz, galaktóz, arabinóz). Polimerizációs foka (100-200) elmarad a 
cellulózétól, nem lineáris, inkább elágazó láncok alkotják, ennek következtében 
könnyebben hidrolizálható poliszacharid. Váza jellemzően egy- vagy kétféle 
cukormolekulából épül fel. A xilán alapja 1,4-es kötésben lévő β-D-xilopiranóz 
egységekből, a galaktoglükomannáné pedig 1,4-es kötésben lévő β-D-glükopiranóz és 
β-D-mannopiranóz egységekből áll, melyek lineáris láncán α-1,6-os kötéssel 
kapcsolódó galaktóz oldallánc található. Más hemicellulózok 1,2-es, 1,3-as kötéseket is 
tartalmaznak. A váz általában elágazó, β-1,4-es kötésű lánc, a cukormolekulák 
acetilezettek vagy metiláltak lehetnek növényfajtától függően. A xilán lineáris gerince 
például erősen szubsztituált különböző szacharid és nem-szacharid komponensekkel. 
A lignin hidroxi-csoportjai és bizonyos hemicellulóz összetevők között észterkötések 
alakulhatnak ki, keresztkötést képezve a sejtfal és a lignin között. A hemicellulóz a 
cellulóz kristályos szerkezetével ellentétben inkább gélszerű, amorf mátrixot képez a 
mikrofibrillák számára. 

 
A lignin a növények növekedése során rakódik le a sejtek falában, fokozva annak 
szilárdságát, merevséget biztosítva a gyökerek és szárak növekedéséhez. Biológiai 
degradációval szemben különösen ellenálló, hidrofób makromolekula, így a fának nem 
csak szilárdságot, de kémiai és biológiai ellenállóságát is biztosít. Kémiai felépítése 
rendkívül összetett (pontosan nem ismert), heterogén, keresztkötéseket tartalmazó 
amorf anyag. Fenil-propán vázból felépülő, elsősorban észter-, de C-C kötéseket is 
tartalmazó, a tűlevelűeknél és a lombos fáknál a metoxi-csoportok számában eltérő 
polimer. A lignin a fa anyagának 20-25%-át alkotja. Míg a cellulóz és a hemicellulóz 
aerob és anaerob úton egyaránt degradálható, a lignin esetében oxigén jelenléte 
szükséges. A lignin gátolja az enzim hozzáférését a cellulózhoz, annak degradációja 
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minden körülmények között előfeltétele a cellulóz hatékony lebontásának. A lignin 
degradációját összetett enzimkészletet termelő fonalas prokarióták és gombák végzik. 

 
További, fában és egyéb növényekben található fontosabb komponensek a pektin (1-
2%) és az un. extraktanyagok, melyek a sejtfalból viszonylag könnyen, szerves 
oldószerekkel vagy forró vízzel semleges közegben eltávolíthatók. A pektin főleg az 
elsődleges sejtfalban található poliszacharid. Az élelmiszeripar a gyümölcsökből 
kinyert pektint dzsemekben, zselékben használja fel. Az extraktanyagok hosszú láncú 
zsírsavészterek, ill. fenolos vegyületek. A fás növényekben az említetteken kívül még 
nyomokban keményítő is található. 

2.1.3 Modell szubsztrátok 

A fa komplex szerkezete következtében nem alkalmazható az enzimreakciók jól 
definiált szubsztrátjaként. E célra (enzimes hidrolízis kinetikája, enzimadszorpció 
vizsgálata, enzimaktivitás meghatározása) a természetes fa helyett tisztított cellulóz 
szubsztrátok és szubsztrát-analógok használatosak. 

Cellulóz szubsztrátok 

Az Avicel (mikrokristályos cellulóz) kereskedelemben forgalmazott, sósavval 
részlegesen hidrolizált, semlegesített, majd mosott fa cellulóz [Wood, 1988]. A sav 
elsősorban az amorf régiókat hidrolizálja, ezért az Avicel egy megnövekedett 
kristályosságú cellulóz. Az Avicelre jellemző viszonylag alacsony DP nagymennyiségű 
láncvégre utal, így ez a szubsztrát elsősorban exoenzim-aktivitás mérésére alkalmas.  

 A Solka Floc márkanevű kereskedelmi termék mechanikai kezelést követő 
extrakcióval részben hemicellulóz-, nagymértékben ligninmentesített, fehérített 
lucfenyő cellulóz. A kezelés lépései során a cellulóz is valamelyest degradálódik (DP 
kb. 3000). Gyakran használják celluláz-termelésnél szénforrásként, adszorpciós és 
szinergizmus-vizsgálatoknál [Medve, 1997]. Cellulóz-tartalma kb. 90%. 

 A pamutcellulóz a legnagyobb kristályosági fokú természetes cellulóz. Az egyéb 
összetevők (viasz, pektin, fehérje) eltávolítása forró szerves ill. alkáli extrakciós 
lépéseken keresztül történik (melyeket mosás és oldószercsere követ). Az un. 
viaszmentesített pamut nagyfokú kristályossága miatt enzimesen nehezen 
hidrolizálható [Medve, 1997]. 

 A pamutcellulózból előállított szűrőpapír standardizált módszer szerint alkalmas a 
teljes celluláz aktivitás mérésére. A „Commission on Biotechnology, IUPAC” a 
módszerben kereskedelmi forgalomban lévő Whatman No. 1 szűrőpapír használatát 
javasolja [Ghose, 1987]. 

 Az un. Valonia cellulóz, melyet Valonia fajok sejtfalából nyernek, kereskedelmi 
forgalomban nem található meg. Nagyfokú kristályossága (a V. macrophysa zöld alga 
által termelt cellulóz közel 100%-os kristályosságot mutat) és homogenitása miatt 
adszorpciós és szinergizmust vizsgáló kísérletek kedvelt szubsztrátja. 

 A bakteriális cellulóz (BC) Acetobacter xylinum által termelt cellulóz, mely közel 
90%-os kristályosságot mutat. A BC a kereskedelemben is beszerezhető (pl. „Nata de 
Coco”), melyből sósavas kezeléssel (melyet semlegesítés és mosás követ) állítható elő 
a celluláz-szubsztrátként használt bakteriális mikrokristályos cellulóz (BMCC) 
[Samejima és mtsi, 1998]. Homogénebb szerkezetű, mint a növényi eredetű cellulóz. 
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 Amorf cellulózt tiszta cellulóz porokból (pl. Avicel) savas vagy lúgos duzzasztással 
állítanak elő. A cellulóz 85%-os foszforsavas kezelésével nyert, majd semlegesített és 
mosott amorf cellulóz az un. foszforsavban duzzasztott cellulóz (PASC) vagy más 
néven Walseth cellulóz [Wood, 1988]. Polimerizációs foka a kiindulási anyag 
(általában mikrokristályos cellulóz) függvénye. 

2.1. táblázat   Cellulóz modell szubsztrátok kristályossági indexe (CI) és polimerizációs foka (DP) 
[Zhang és Lynd, 2004] 

Szubsztrát CI DP 
Avicel 0,5-0,6 200-300 

BC 0,76-0,95 2000 

PASC 0-0,04 100 

Pamut 0,7-0,95 1000-3000 

Szűrőpapír -0,45 750 

 
Oldható cellulóz-oligomerek és cellulóz-származékok 

Rövid láncú cellodextrinek (DP<8) és különösen azok kromogén és fluorogén 
származékai használatosak kis molekulatömegű, oldható szubsztrátanalógként az 
enzimek jellemzésénel (pl. kötőhelyek vizsgálatánál, enzimkinetikai méréseknél, 
inhibíciós biokémiai vizsgálatokban) [van Tilbeurgh és mtsi, 1988]. A leggyakrabban 
használt kromofórok a 4-nitro-fenol és 2-kloro-4-nitrofenol, fluorofórként általában 4-
metil-umbelliferonnal (7-hidroxi-4-metilkumarin) találkozunk. Ezek glikozidjai általában 
kereskedelmi forgalomból beszerezhetők (-glükozid, -cellobiozid, -cellotriozid, -
laktozid). A glikozidos kötés hidrolízise, a szabad kromogén/fluorogén molekula 
felszabadulása spektrofotometriás méréssel jól nyomonkövethető. 

 A cellulóz karboximetil- és hidroxietil-származéka (CMC, HEC) vízoldható 
vegyületek, celluláz-vizsgálatok széleskörben alkalmazott szubsztrátjai. Ezen mérések 
során vagy a felszabaduló cukor (redukáló) vagy az okozott viszkozitás-csökkenés 
detektálása történik. A CMC és HEC jellemzően endoglükanáz által bontott 
szubsztrátok, a cellobiohidrolázok, aktív centrumuk „kialakítása” miatt nem férnek 
hozzá a szubsztituált polimerlánchoz (ld. 1.3.2.1 fejezet). A CMC a „Commission on 
Biotechnology, IUPAC” által ajánlott szubsztrát endoglükanáz aktivitás méréséhez 
[Ghose, 1987]. 

2.2 A cellulóz mikrobiális bontása 

A természetben előforduló cellulóz és hemicellulóz polimerek vízoldhatatlan jellege és 
szerkezeti komplexitása gátat szab azok enzimes bontásának. A növényi sejtfal kémiai 
és szerkezeti bonyolultsága az azt degradáló enzimek sokféleségét és összetettségét 
vonja maga után. Azon mikrobiális szervezetek, melyek képesek a lignocellulóz-
komplex poliszacharidjainak depolimerizációjára, azt különféle glikozid-hidroláz (GH) 
enzimek termelésével érik el. Az enzimes degradációban szinergizmusban vagy 
egymást követő reakciókban a cellulázok mellett xilanázok, mannanázok, arabinázok, 
galaktomannanázok, glükozidázok, β-xilozidázok, β-mannozidázok, α- és β-
galaktozidázok, arabinofuranozidázok, észterázok stb. vesznek részt. A teljes 
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cellulolitikus-hemicellulolitikus enzimrendszer szükséges a komplex szubsztrát teljes 
lebontásához. 

2.2.1 Celluláz-termelő szervezetek 

Az évente termelődő hatalmas mennyiségű cellulóz-tartalmú szerves anyag lebontását 
elsősorban a különféle mikroorganizmusok: baktériumok, gombák, protozoák végzik. 
Ezek között találunk aerobokat és anaerobokat, mezofileket és termofileket egyaránt. 
Vannak, melyek extrém környezetben (extrém hőmérsékleten, pH-n vagy nyomás 
alatt) élnek. A cellulolitikus mikrobák megtalálhatók a talajban, növényi 
hulladékokban, lápokban, mocsarakban, folyók, tavak, tengerek üledékében, 
szennyvíz-iszapban stb. Az állatok közül csak nagyon kevés rendelkezik saját 
cellulózbontó enzimmel (pl. a csigák, kagylók, rákok, termeszek), másokat (pl. a 
kérődzők vagy egyes rovarok) szimbiózisban élő mikrobák segítenek a cellulóz-
tartalmú táplálék emésztésében. A növényekben olyan folyamatokban játszanak 
szerepet a cellulázok, melyekben szükséges a sejtfal bontása, mint a magvak 
csírázása vagy a gyümölcsök érése. Csak néhány növény termel jelentősebb 
mennyiségű cellulázt, ilyen pl. a vízijácint. 

 Cellulolitikus mikroorganizmusok minden élőhelyen megtalálhatók, ahol cellulóz-
tartalmú hulladék halmozódik fel. Általában kevert populációkat alkotnak különféle 
nem-cellulolitikus fajokkal, gyakran szinergizmusban együttműködve. A cellulóz 
lebomlásával végül széndioxid és víz szabadul fel aerob körülmények között, míg 
anaerob környezetben széndioxid, metán és víz a végtermék. 

Bakteriális cellulázok 

A baktériumok között mezofil és termofil aerob és anaerob baktériumok, valamint az 
aktinomicéták is termelnek aktív cellulázokat [Bhat és Bhat, 1997]. 

 A baktériumok által termelt cellulázok döntő többsége -a gomba eredetűekkel 
ellentétben- sejthez kötött enzim, így tanulmányozásuk meglehetősen nehézkes. A 
nagymértékben kristályos cellulózt is bontani képes anaerob baktériumok (mint a C.
thermocellum) a szubsztrát felületén megtapadva bontják a cellulózt. Különböző 
cellulolitikus komponenseik multienzim komplexet alkotnak (celluloszóma). 

 A Clostridium thermocellum  celluláz rendszere a legismertebb a bakteriális 
cellulázok között. A celluloszómában a glikozid-hidrolázok egy nem-katalítikus, tartó-
fehérjéhez, az un. cellulóz-kötő (cellulose-binding protein, Cbp) vagy másnéven 
cellulóz-integraló proteinhez (cellulose-integrating protein, Cip) kapcsolódnak, mely 
egyidejűleg a cellulóz felszínhez és a baktérium sejthez is kötődik. A celluloszómában 
a szinergizmusban működő enzimek optimális elhelyezkedésben működnek, az általa 
létesített sejt-szubsztrát kapcsolatnak köszönhetően a termék a baktérium sejt 
közelében képződik. 

 Különösen nagy érdeklődés kíséri a termofil cellulolitikus mikroorganizmusokat (pl. 
C. thermocellum), amelyek olyan termostabil cellulázok termelésére képesek, amelyek 
extrém körülmények között -így mind savas, mind bázikus pH-n és akár 90°C-on- is 
stabilak. 

Celluláz-termelő gombák 

A cellulolitikus enzim-termelés a gombafajok széles spektrumára jellemző, melyek 
között kiemelt helyet foglanak el a Trichoderma, Penicillum és Aspergillus fajok. 
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Mandels és Sternberg 14.000 gombafaj gyűjtésével és jellemzésével úttörő munkát 
végzett a gomba-cellulázok területén. A vizsgált mikrobák közül a Trichoderma 
bizonyult a leghatékonyabbnak a cellulóz hidrolízisében [Galbe és Zacchi, 2002]. A 
legtöbb gomba az általa termelt cellulolitikus enzimeket kiválasztja, a tápközegbe 
juttatja. Ez az oka annak, hogy a celluláz enzimekkel foglalkozó kutatások elsősorban 
a gomba eredetű cellulázokra terjednek ki. 

 A fa lebontásában szerepet játszó gombafajokat lágy, barna és fehér korhadást 
okozó gombákként csoportosítják. Az első két csoportban található fajokra jellemző, 
hogy a lignint nem vagy csak kismértékben képesek lebontani. A lágy korhadást 
okozó gombafajok (számos fonalas gomba) általában nyirkos, viszonylag N dús 
környezetben tenyésznek (a fa N-tartalma nagyon alacsony, jellemzően kevesebb, 
mint 0,1%). Aktivitásuk így nagyobb a talajjal vagy tápanyagban gazdag vízzel 
érintkező faanyagon. A lágy korhadásra jellemző, hogy a hifák csak a másodlagos 
sejtfalban haladnak előre, nyomukban tömlő alakú üregek keletkeznek. A barna 
korhadást okozó gombafajok a farontó gombák kevesebb, mint 6%-át teszik ki. A 
lebomlás után a többnyire ép lignin struktúra miatt jellegzetesen barna színű, 
morzsolható anyag marad vissza, innen ered az elnevezésük. Cellulázaik önmagukban 
-a lágy korhasztókkal ellentétben- nem igazán hatékonyak, valójában a hemicellulózok 
degradációjakor keletkező H2O2 által okozott „előbontást” igényelnek. A fehér 
korhadást okozó gombák jellegzetessége a lignin teljes lebontása. A folyamat oxidatív 
úton, oxidáló vegyületeket képző enzimekkel valósul meg: lignin-peroxidáz, mangán-
peroxidáz, H2O2-képző enzimek (glükóz-oxidáz), lakkázok. A fehér korhadás után 
szalmaszerű, sárgásfehér anyag marad vissza. 

2.2.1.1 Trichoderma reesei 

A Trichoderma fonalas gombafajok a talaj domináns mikroorganizmusai szinte minden 
éghajlaton. Jellemzően mezőgazdasági területekről és erdei talajokból izolált törzseket 
ismerünk, melyek többsége Észak-Amerika és Európa területéről származik, de sok 
fajt azonosítottak Ázsiából és a világ más tájairól is. A legtöbb Trichoderma törzs 
aszexuális spórákkal szaporodik, teleomorfja az aszkomicetesz nemzetségbe tartozó 
Hypocrea. 

 A Trichoderma reesei egy a talajban, ill. növényi hulladékon élő mezofil lágy-
korhasztó gomba, mely egyike a legjobb extracelluláris celluláz-termelőknek, ezért 
széles körben tanulmányozott cellulolitikus szervezet.  A II. világháború idején a 
Solomon szigeteken izolálták először. A Csendes óceán déli részének trópusi területein 
az USA hadserege a pamut ruházatok, sátrak és homokzsákok rongálódását 
tapasztalta. Ennek okát kutatva izolálták a T. reesei vad típusú törzsét, melyet QM6a-
val jelöltek. Eredeti elnevezése Trichoderma viride volt, azonban később kimutatták, 
hogy a QM6a törzs morfológiailag eltér a többi T. viride törzstől, így új fajként, 
T. reesei néven azonosították. 

 A T. reesei és a Hypocrea jecorina fajok DNS szekvencia vizsgálata nagyon közeli 
törzsfejlődésbeli kapcsolatot mutat az anamorf/teleomorf pár között. Feltételezések 
szerint a T. reesei a H. jecorina egy populációjának mutációjából eredően mutat eltérő 
fenotípusos karaktert. Mivel a T. reesei egyetlen izolátumból ismert, nem zárható ki 
annak a lehetősége, hogy a fenotípusos és szexuális különbözőség a laboratóriumi 
törzsfenntartás során alakult ki [Kuhls és mtsi, 1996]. 



 

 A két legtöbbet alkalmazott T. reesei törzs a QM9414 (ATCC 26921) és a Rut C30 
(ATCC 56765), mindkettő jó celluláztermelő mutáns. A QM9414-et az 1970-es évek 
elején Mandels izolálta [Mandels, 1975]. Fermentorban a QM9414 törzzsel a QM6a-
hoz képest kétszeres enzimaktivitást és produktivitást értek el [Persson és mtsi, 
1991]. A törzs bár mutáns, a T. reesei cellulázok indukciós és expressziós kísérleteinek 
kedvelt alanya. A Rut C30 többlépcsős mutáció eredménye [Montenecourt és 
Eveleigh, 1979], produktivitása jelentősen meghaladja a QM6a-ét. A celluláz-
expresszió a Rut C30 mutánsban nem glükóz-represszált, tehát glükóz-tartalmú 
táptalajon is képes celluláz-termelésre. 

2.2.2 Celluláz enzimek 

Az enzimek, azaz katalitikus aktivitású fehérjék, felgyorsítják a kémiai reakciókat. Az 
enzimek számos előnnyel rendelkeznek a kémiai katalizátorokkal szemben: 
működésükhöz általában nem igényelnek magas hőmérsékletet és nyomást, ami 
energia-megtakarítást eredményez; sok enzim hatékonyabb, mint kémiai megfelelője, 
nem igényel toxikus oldószereket, környezetszennyezése elhanyagolható vagy kisebb 
mértékű; az enzimek többsége jóval specifikusabb, így kevesebb melléktermék 
termelődik; enzimek alkalmazhatók olyan reakciókban, melyek katalízise vegyi úton 
nem megoldott. Az enzimek előnyös tulajdonságai a biotechnológiai folyamatokat 
környezetbaráttá teszik, de ahhoz, hogy azok gazdasági szempontból versenyképesek 
legyenek, rengeteg kutatás-fejlesztést igényelnek. 

 A cellulázok a cellulóz β -1,4-es glikozidos kötéseit bontják. Kémiai szempontból a 

szubsztrát és annak hidrolízise egyszerű, hiszen egy homopolimerről és egyféle kötés 
hasításáról van szó. Miért termelnek a cellulolitikus mikrobák mégis sokféle celluláz 
enzimet? A válasz a cellulóz szerkezetében van. A cellulózláncok a mikrofibrillák 
kristályos és amorf régióiban jelentősen eltérő fizikai, térbeli elrendeződést 
mutathatnak. Az enzimnek kötődnie kell a szubsztráthoz, lokalizálni és izolálni az 
alkalmas cellulózláncokat. Az amorf ill. a hibás kristályos részek potenciális támadási 
pontok. A szubsztrát szerkezeti heterogenitása miatt az egymást kiegészítő 
enzimkomponensek együttes hatására van szükség a teljes lebontáshoz.  

2.2.2.1 Cellulázok szerkezete és osztályozása 

Domén szerkezet 

A T. reesei cellulázok multidomén szerkezetét először az általa legnagyobb 
mennyiségben termelt celluláz enzim (cellobiohidroláz I, CBHI) esetén mutatták ki. 
Amint azt van Tilbeurgh és mtsi. 1986-ban publikálták, a CBHI (65 kDa) proteolitikus 
bontása egy nagyobb (56 kDa) és egy kisebb fragmenst (10 kDa) eredményezett. A 
nagyobb rész mindössze 10% aktivitást mutatott oldhatatlan cellulóz szubsztráton 
(Avicel), kötődése mindössze 40%-os volt a teljes enzimmel összehasonlítva. Ezzel 
szemben amorf cellulózon és oldható szubsztráton a natív enzimmel azonos mértékű 
kötődést és aktivitást mutatott. Megállapították, hogy a nagyobb fragmens a 
katalitikus domén (CD), azaz a „core” protein, míg a kisebb rész, a protein erősen 
glikozilált C-terminálisa, kötő doménként játszik szerepet a hidrolízisben, biztosítva az 
oldhatatlan szubsztráthoz való kötődést. Valószínűsítették, hogy a két funkcionális 
modult egy proteázok által támadható régió kapcsolja össze [van Tilbeurgh és mtsi, 
1986]. 

 12



 

 Mind a gomba, mind a bakteriális eredetű cellulázokra jellemző a bifunkciós 
domén-szerkezet. A katalitikus aktivitással rendelkező modul végzi a glikozidos kötés 
hidrolízisét, míg a molekula kiegészítő részei (nem minden enzim esetében vannak) 
annak működését segítik, módosítva a fehérje felépítését és tulajdonságait. A cellulóz-
kötő domén nem egységesen lokalizált, az egyes enzimeknél lehet a fehérje C- vagy 
N-terminálisa. A cellulóz-kötő domén (cellulose-binding domain, CBD) funkciója a 
katalitikus alegység irányítása és kötése az oldhatatlan kristályos cellulózhoz, valamint 
a szubsztrát szerkezetének fellazítása, az egyes polimer láncok hozzáférhetővé tétele 
a katalitikus alegység számára. A glikozid-hidrolázok nem-katalitikus, poliszacharid 
felismerő alegységeinek első képviselői cellulóz szubsztráthoz kötő domének voltak. 
Azonban ebbe a kategóriába tartoznak olyan szubsztrát-kötő domének is, melyek 
első- vagy másodsorban nem cellulózhoz, hanem más oldhatatlan poliszacharidhoz 
(pl. xilánhoz) kötnek. Emiatt a cellulóz-kötő domén elnevezést egy teljesebb körű 
fogalom, a szénhidrát-kötő modul (carbohydrate-binding module, CBM) váltotta fel 
[Boraston és mtsi, 2004]. A CBM-ok csoportosítása aminosav szekvenciájuk 
homológiája és az ebből eredő szerkezeti hasonlóság alapján történt (a katalitikus 
doménhez hasonlóan, ld. később). Jelenleg (2005. augusztus) 43 CBM családot 
különböztetnek meg [http://afmb.cnrs-mrs.fr/CAZY/]. A kristályos cellulóz felületéhez 
való kötődés a CBD egyes aromás aminosav-maradékai által formált lapos felével, a 
glükóz-gyűrűre illeszkedve történik. Néhány poláris aminosav-maradék a két 
szomszédos cellulóz láncon horgonyként rögzíti a kötő domént [Bayer és mtsi, 2001]. 

 

 

2.4. ábra   T. reesei cellobiohidroláz I cellulóz-kötő doménje. Három Tyr oldallánc alakítja ki a 
kötő felületet [Carrard és Linder, 1999]. Csillag jelöli molekula C-terminálisát, vékony vonalak a 
diszulfid-hidakat. 

Cellulázok csoportosítása 

Hagyományosan a glükozidázokat -az Enzyme Commision (EC) által elfogadva- a 
szubsztrát típusa és az enzim működésének módja szerint csoportosítjuk. Ez alapján 
celluláz, xilanáz, mannanáz stb. enzimeket különböztetünk meg. A poliszacharid 
szubsztrátot a lánc közepén hidrolizáló enzimeket „endo” típusúaknak, a láncvégen 
hasítókat „exo” típusúaknak nevezzük (bár bizonyos enzimek mindkét féle hasításra 
képesek). A cellulóz enzimes bontását három különböző enzimaktivitással írjuk le, 
melyben megkülönböztetünk endoglükanázokat (EC 3.2.1.4), exoglükanázokat vagy 
más néven cellobiohidrolázokat (EC 3.2.1.91) és β-glükozidázokat (EC 3.2.1.21). 

 Az endoglükanázok (EG) a cellulóz polimer láncain belül, random módon hasítják a 
glikozidos kötéseket. Az endoglükanázok jellemzően amorf cellulózon, oldható 
cellulóz-származékokon (pl. CMC) és cellooligoszacharidokon aktív 
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enzimkomponensek. A katalitikus rész árok-szerű kialakítása teszi lehetővé a láncközi 
hasítást és a szubsztituált szubsztráthoz való hozzáférést az endoglükanázok számára. 

 A cellobiohidrolázok (CBH) glükóz dimereket (cellobióz) hasítanak le, jellemzően az 
endo-enzim által előállított rövidebb láncok végeiről. Az enzimmolekula aktív része 
alagutat formáz, amibe a cellulózlánc nem, csak annak vége illeszkedik. Az alagútban 
a cellulóz polimerről cellobióz egységek eltávolítása történik, a láncon folyamatosan 
haladva, egyiket a másik után (un. „processive” módon). Az exoglükanázok -bár 
lassan- képesek a kristályos cellulóz, mint az Avicel bontására (sok helyen az 
„aviceláz” aktivitás kifejezést az exocelluláz szinonimájaként használják). Nem 
katalizálják a cellobióz ill. a szubsztituált oldható cellulóz-származékok hidrolízisét. Az 
exoglükanáz aktivitás meghatározására más celluláz-komponensek mellett nincs 
általánosan használható egyszerű, szelektív módszer. Desphande és mtsi. [Deshpande 
és mtsi, 1988] közöltek szelektív módszert a p-nitrofenil- β-D-cellobiozid (pNPC) és p-
nitrofenil- β-D-laktozid (pNPL) eltérő hidrolízise (p-nitrofenil mellett vagy a molekula 
diszacharid-részén belül) és az egyes komponensek eltérő inhibíciója alapján, de nem 
minden CBH esetében használható az említett két szubsztrát. 

 A cellobiáz, vagy más néven β-glükozidáz enzim katalizálja a cellobióz kötésének 
hasítását a két anhidroglükóz egység között, valamint glükóz egység eltávolítását a 
cellooligoszacharidok nem-redukáló végéről. A β-glükozidáz ugyan inaktív a kristályos 
vagy amorf cellulózon, de a cellulóz teljes hidrolíziséhez szükséges 
enzimkomponensként a cellulázok közé sorolják. A β-glükozidáz fontos szerepet 
játszik a cellobióz által okozott termék-inhibíció megszüntetésével (ide tartozik, hogy a 
glükóz pedig a β-glükozidázt inhibeálja). 

 
A glikozid-hidrolázok klasszikus csoportosításában -a szubsztrát típusát és a hasított 
kötést alapul véve- meglehetősen sok a hasonlóság az enzimek között. Mivel ez a 
megközelítés nem veszi figyelembe az enzim szerkezeti tulajdonságait, újabb 
osztályozási elv született, melynek alapja a szerkezeti hasonlóság. A glikozid-hidroláz 
enzimek csoportosítása a katalitikus alegység aminosav-szekvenciájának hasonlósága 
alapján, tükrözi azok szerkezeti homológiáját és az egyes enzimek közti 
fejlődéstörténeti kapcsolatot [Henrissat, 1991]. A glikozid-hidroláz családok 
megtalálhatók a http://afmb.cnrs-mrs.fr/CAZY/ weboldalon [Coutinho és Henrissat, 
1999a,b]. Jelenleg (2005. augusztus) 100 GH családot különböztetnek meg. A 
családokon belül található enzimmolekulák azonos elrendezésűek, a katalitikus 
aminosav-maradékok helyzete egységes. Az egyes glikozid-hidroláz családok nem 
csak endo- ill. exoenzimeket tartalmaznak, eszerint az enzim hasítási módja nem 
mutat közvetlen összefüggést a molekula-szerkezettel. 

2.2.2.2 Mechanizmus, szinergista modellek 

A cellulóz enzimes hidrolízisének mechanizmusa savkatalízis. A cellulázok 
sztereokémiai szempontból megtartják (β marad) vagy átfordítják (β-ról α-ra) a 
szubsztrát anomer szénatom konfigurációját a termékben. Egy-egy glikozid-hidroláz 
családon belül jellemző, hogy az enzimek megtartják, vagy invertálják az anomer 
centrum térállását [Henrissat és Bairoch, 1996]. A hidrolízist az aktív centrum két 
karboxil-csoportja katalizálja, melyből az egyik mint proton donor, a másik mint 
nukleofil vagy bázis szerepel. A megtartó mechanizmus első lépésében enzim-
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szubsztrát komplex köztitermék alakul ki, mely a második lépésben hidrolízist szenved. 
A konfigurációt megfordító mechanizmus ezzel szemben egy lépésben zajlik le. 

 
A celluláz enzimek működését leíró modellekre jellemző, hogy azok az egyes 
komponensek együttműködésén, a köztük megfigyelhető szinergizmuson alapulnak. 
Az endo- és exoenzim komponensek egymást segítő működése nyilvánvalóan az új 
láncvégek kialakításában rejlik (endo-exo szinergizmus). Az eltérő típusú exoenzimek 
egymást kiegészítve a polimerlánc két különböző végére, azaz a redukáló ill. a nem-
redukáló végre specifikusak (exo-exo szinergizmus). Emellett az endo-aktivitást is 
mutató, un. endo-processzív cellobiohidrolázok új láncvégek kialakítására is képesek 
[Boisset és mtsi, 2000]. Hasonlóan az exocellulázhoz, az endoenzim is szelektív lehet 
a két sztérikusan eltérő glikozidos kötés egyikére, hiszen a cellulózláncban azok 
váltakozva, egymással ellentétes térszerkezetben találhatók. A szubsztrát 
kristályosságának mértéke, hozzáférhetősége, a degradáció előrehaladottsága szerint 
is más-más affinitásra van szükség, a komponensek térben és időben is követik ill. 
kiegészítik egymást. 

2.2.2.3 Cellulázok jellemzése 

Már az 1970-es években, amikor nagyarányú érdeklődés támadt a celluláz enzimek 
irányába, a kutatók szembekerültek a celluláz enzimek jellemzésének problémájával. 
Az enzimek jelentős ára miatt szükség volt egy olyan enzim aktivitás meghatározási 
módszerre, mellyel az egyes enzimek, ill. a termelő törzsek produktivitása 
összehasonlíthatóvá vált. Régóta széles körben alkalmazott módszer a celluláz 
aktivitás mérésére az un. szűrőpapír-bontó aktivitás (filter paper activity, FPA) 
[Mandels és mtsi, 1976], melyben a szubsztrát 1 órás hidrolízise temperált és 
pufferolt, cellulázok számára optimális körülmények között történik. A IUPAC által 
1976-ban standardként elfogadott módszerben a szűrőpapír 4%-os hidrolízisét 
határozták meg, biztosítva ezzel a szubsztrát kristályos részének bontását és 
kiküszöbölve egy hiányos celluláz-rendszer aktivitásának félreértékelhetőségét. Az 
aktivitás mértékének meghatározása a felszabaduló redukáló cukor mennyiségének 
dinitro-szalicilsavas módszerrel való mérésével történik Miller szerint [Miller, 1959] 
(vagy a sokak által bizonyos körülmények között pontosabbnak ítélt Nelson-Somogyi 
módszer szerint [Nelson, 1944; Somogyi, 1952]). A módszer hátránya, hogy a mért 
aktivitás nagymértékben függ a jelenlévő β-glükozidáz aktivitástól [Ghose, 1987]. A 
celluláz-komplex aktivitásának jellemzésére léteznek más módszerek is (pl. festett 
cellulózról a felszabaduló festék mennyiségének mérése, kristályos cellulóz 
szuszpenzió hidrolízisének turbidimetriás mérése), de egyik sem olyan elterjedten 
alkalmazott, mint az FPA. 

 A celluláz enzimek sokfélesége -mind az azt termelő fajok között, mind azokon 
belül- megnehezíti az egyes celluláz komponensek biokémiai jellemzését. Ezt tovább 
bonyolítja a cellulázok moduláris felépítése, hiszen a katalitikus domén -mint a fehérje 
aktivitását meghatározó része- mellett nem hagyható figyelmen kívül a többi modul 
hatása. Az egyedi komponensek hagyományos, biokémiai jellemzése történhet az 
izolált enzimek aktivitásának vizsgálatával, kiválasztott oldható vagy oldhatatlan 
szubsztráton. Sejtmentes extraktumokban az egyes komponensek jellemzésének 
elterjedt módszere az elektroforetikus szétválasztást követő aktivitás-vizsgálat un. 
aktivitás-festés technikával (activity staining, zymography). Mivel számos celluláz 
enzim létezik és az egyes komponensek gyakran hasonló karakterisztikával és 
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molekulatömeggel rendelkeznek, sok esetben gondot okoz a fehérje izolálása, 
„szennyezőként” más komponensek torzítják a valódi tulajdonságokat. Jelenleg a 
molekuláris biológia jóvoltából az enzimet kódoló gén jellemezhető ismert fehérjék 
azonosított szekvenciáival mutatott homológia alapján. Maga a fehérje tovább 
vizsgálható megfelelő gazda-szervezetben való expresszálás után. Ez esetben az 
esetleges posztranszlációs módosítások különbözőségéből ill. a nem megfelelő 
funkcionális szerkezetből adódó tulajdonságbeli eltérésekkel számolnunk kell. 

 Az enzimaktivitás egzakt mérésének nehézsége a szubsztrát komplexitásából, az 
enzimek sokféleségéből és a köztük levő szinergizmusból, valamint az enzimreakció 
termékeinek változatosságából ered. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az 
oldhatatlan szubsztráttal szemben a termékként keletkező DP<8 cello-oligomerek 
vízoldhatók, és egyes hidrolízis-termékek (főleg a cellobióz) inhibeálják a celluláz-
aktivitást. A szokásos aktivitásmérések mellett -az említett zavaró faktorok miatt- 
szükséges az enzim szerkezetének meghatározása, a domének családba sorolása is. 
Egy új celluláz enzim analízise magában foglalja a fehérje aminosav-sorrendjének és 
az azt felépítő modulok meghatározását, a kiegészítő modulok aktivitásban vagy 
stabilitásban betöltött szerepének vizsgálatát, a preferált szubsztrát (cellulóz vagy 
annak degradációs terméke) és az endo/exo (processzív) jelleg meghatározását, a 
reakció sztereokémiájának vizsgálatát, a katalitikus aminosav-maradékok azonosítását 
[Bayer és mtsi, 2001]. 

 A celluláz enzim aktivitásának jellemzésénél fontos figyelembe venni az enzim 
tisztaságát, az alkalmazott módszer érzékenységét és az esetleges kereszt-
reaktivitást. A kereszt-reaktivitás sok esetben oldható szintetikus kromogén 
szubsztrátoknál pl. a nagy szenzitivitást mutató, p-nitrofenil-származékoknál fordul 
elő, mint ahogyan a GH10 család tagjai tipikus xilanázok, de hidrolizálják a celluláz-
szubsztrát p-nitrofenil-cellobiozidot. Bizonyos esetekben csak részletes kinetikai 
vizsgálatok nyújtanak megfelelő jellemzést. 

 A celluláz jellemzésére használt cellulóz szubsztrát készítmények tulajdonságai, 
minősége nagymértékben meghatározza a mérési eredményeinket. Pl. kristályos 
cellulózok eltérő mértékben tartalmaznak jobban és kevésbé hozzáférhető részeket, 
melyekből az előbbi viszonylagosan nagy kezdeti hidrolízis sebességet okoz, torzítva 
az enzim valódi aktivitását. Aktivitás adatok összehasonlításánál körültekintően kell 
eljárnunk, különösen, ha azok különböző helyen és időben születtek (pl. más 
kutatócsoportnál). 

2.2.2.4 Trichoderma reesei cellulázok 

A Trichoderma reesei gombafaj az egyik legszélesebb körben tanulmányozott, az ipari 
celluláz-termelésben is használt cellulolitikus mikroba. Nagy mennyiségben képes 
celluláz enzimeket termelni, melyek egymással együttműködve képesek a cellulóz 
teljes lebontására. 

 A sokak által vizsgált enzimes cellulóz-hidrolízis mechanizmusára több hipotézis is 
született. Az első modellt Reese és mtsi. alkották meg (1950). Legalább két lépést 
feltételeztek: az elsőben a cellulózláncok hidratálódnak, a másodikban random módon 
vagy a láncvégekről indulva végbemegy a hidrolízis. Alapvetően két enzimkomponens 
létezését feltételezték, melyek közül az egyik a cellulóz láncok közti hidrogén-
kötéseket bontja, melyek ezáltal hozzáférhetővé válnak a másik enzimkomponens 
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számára. Később egy további komponenssel bővítették a modellt, mely a cellobiózt 
bontja glükózzá. 

 Amint azt King and Vessal (1969) megállapította, a T. reesei a cellulóz bontására 
multi-emzimrendszert termel, mely legalább háromféle különböző komponensből áll, 
ezek mindegyike szükséges a teljes lebontáshoz [King és Vessal, 1969]. 

 A T. reesei által termelt cellulázok között nem egy exo- és endoglükanázt ill. β-
glükozidázt találunk (2.2. táblázat). A gombafaj által kiválasztott celluláz 
komponensek pontos száma és azok szerepe a cellulóz degradációban még nem 
tisztázott. Több, még nem ismert endoglükanáz és β-glükozidáz enzimkomponenst 
kódoló génszekvencia is azonosított már [Foreman és mtsi, 2003]. Mint a legtöbb 
gomba eredetű cellulázra, a T. reesei cellulázokra is jellemző az a szerkezeti felépítés, 
melyben a katalitikus alegységhez egy peptid szakaszon keresztül kapcsolódó kötő 
domén található. A Trichoderma cellulázok katalitikus doménjei a legkisebbek a 
gomba és bakteriális eredetűek között [Saloheimo és mtsi, 1994]. A cellobiohidrolázok 
és endoglükanázok jellemzően N- és/vagy O-glikoziláltak, a katalitikus és a cellulóz-
kötő domént összekapcsoló linker peptid a Ser és Thr aminosav-maradékoknál 
glikozilezett. Ez valószínűleg az enzimek kiválasztásában játszik szerepet, a két fő 
domén közti térbeli távolságot és proteolitikus támadással szembeni védelmet 
biztosítja [Hui és mtsi, 2001]. A T. reesei cellobiohidrolázok és endoglükanázok kötő 
doménjei a CBM1 családba tartoznak. 

 
Az exo-típusú CBHI (Cel7A, Swiss-Prot P62694), mennyiségét tekintve a T. reesei fő 
celluláz komponense, a teljes expresszált cellulázok közel 60%-át teszi ki [Lynd és 
mtsi, 2002]. Más cellulázokhoz hasonlóan, a molekula nagy részét képező katalitikus 
és egy jóval kisebb kötő doménből épül fel, melyek között az összekötő peptid 
szakasz O-glikozilált. Mindkét fő domén háromdimenziós szerkezete felderített [Divne 
és mtsi, 1994; Kraulis és mtsi, 1989]. A CBHI (Cel7A) kötő doménje a molekula C-
terminálisán lokalizált. A CBHI (Cel7A) katalitikus alegységében 10 kötőhelyet 
találunk, a domén alagútja kb. 50 Å hosszú [Divne és mtsi, 1998]. Elsősorban a 
cellulózlánc redukáló végéről indulva proceszív módon hat, azaz mielőtt disszociál, 
több egymás utáni kötést is hasít [Boer és Koivula, 2003]. Hidrolízis-terméke 
kristályos cellulóz (Avicel) szubsztráton elsősorban cellobióz (80-90%), az annál 
jelentősen kevesebb glükóz (10-15%) ill. cellotrióz (néhány %) mellett [Medve és 
mtsi, 1998]. 

 A CBHII (Cel6A, Swiss-Prot P07987) a T. reesei által termelt cellulolitikus enzimek 
kb. 20%-át alkotja [Lynd és mtsi, 2002]. A CBHII (Cel6A) a cellulózlánc nem-redukáló 
végére specifikus exoenzim [Barr és mtsi, 1996]. Nemcsak láncvég- és 
sztereospecificitása tér el a CBHI (Cel7A)-étől (ld. 2.2. táblázat), de kevésbé 
processzív is. Katalitikus doménjének háromdimenziós szerkezete ismert [Rouvinen és 
mtsi, 1990]. Kisebb processzivitása valószínűleg abból adódik, hogy a katalitikus 
doménben lévő alagút jóval rövidebb (20 Å), mint a CBHI (Cel7A) esetében, benne 4 
kötőhely található. A CBHII (Cel6A) kötő doménje a molekula N-terminálisán 
helyezkedik el. 

 



 

 

2.5. ábra   A cellulóz szerkezetének és a T. reesei cellulázok működésének sematikus ábrázolása. 
C jelöli a rendezett kristályos régiót, R a cellulóz láncok redukáló végét (●), NR a cellulóz láncok 
nem redukáló végét (○) [Maijala, 2000]. 

Az EGI (Cel7B, Swiss-Prot P07981), a legnagyobb mennyiségben termelt 
endoglükanáz, aránya 5-10% a teljes T. reesei celluláz mennyiségében [Kleywegt és 
mtsi, 1997]. Az enzimkomponens oldható cellulóz-származékokon (CMC, HEC) mutatja 
fő aktivitását, de glikozil-transzferáz és xilanáz aktivitással is rendelkezik [Claeyssens 
és mtsi, 1990; Biely és mtsi, 1991]. Katalitikus alegységének aminosavsorrendje a 
CBHI (Cel7A)-ével nagyfokú homológiát mutat (kb. 45% azonosság) [Penttila és mtsi, 
1986]. Az eltérés az aktív centrumot ölelő hurkok hiányosságában található, így az 
EGI (Cel7B) nem alagútszerű, hanem mély vájat alakú, nyitott aktív centrumot 
tartalmaz [Henriksson és mtsi, 1996]. Katalitikus doménjében 4 kötőhely végzi a 
szubsztrát kötését, az alegység kristályszerkezetét a CBHI (Cel7A)-gyel és a Humicola
insolens EGI-gyel mutatott nagyfokú homológiája alapján határozták meg [Kleywegt 
és mtsi, 1997]. Kötő doménje a C terminálison helyezkedik el, térszerkezete ismert 
[Mattinen és mtsi, 1998]. 

 

 Az EGII (Cel5A, Swiss-Prot P07982, eredetileg EGIII-ként jelölve), a T. reesei 
második legfontosabb endo-celluláza, termelt mennyisége 1-10%. Glikoprotein, a 
molekula 15%-át szénhidrát teszi ki [Saloheimo és mtsi, 1988], ez az oka az észlelt és 
az elméleti molekulatömeg közti jelentős eltérésnek (ld. 2.2. táblázat). Ståhlberg és 
mtsi az EGII (Cel5A) részleges proteolízisét észlelték T. reesei fermentációja során 
[Ståhlberg és mtsi, 1988]. Az izolált katalitikus domén teljes aktivitást mutatott 
oldható szubsztrátokon, de jelentősen csökkent adszorpciót és aktivitást 
mikrokristályos cellulózon. Cello-oligomerek kromofór származékaival végzett 
kísérletek azt mutatták, hogy az EGII (Cel5A) katalitikus alegysége 5 kötőhelyet 
tartalmaz [Macarrón és mtsi, 1993]. Kötő doménje a molekula N-terminálisán 
helyezkedik el. Az EGII (Cel5A) cellulóz-kötő doménjét E. coli-ba klónozva vizsgálták 
az expresszált CBD hatását a cellulózra. A CBD a cellulóz kristályosságának 
csökkenését okozta, a polimerláncok inter- és intramolekuláris H-kötéseit 
destabilizálta, ill. felszakította. Az elektonmikroszkópos megfigyelések szerint a 
cellulóz felületén morfológiai és szerkezeti változások következtek be, a kötő domén 
hatására a cellulóz fellazult, felszakadozott [Xiao és mtsi, 2001]. 

 Az ismert T. reesei cellobiohidrolázok (CBHI, II) és endoglükanázok (EGI-V) közül 
egyedül az EGIII (Cel12A, Swiss-Prot O00095) nem rendelkezik CBD-vel és linker 
régióval. Az EGIII (Cel12A) cellobiohidrolázzal szinergizmusban degradálja a kristályos 
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cellulózt [Okada és mtsi, 1998]. Bár a molekula tartalmaz két potenciális N-
glikozilezési helyet, kapcsolódó szénhidrát nincs a fehérjén, így az EGIII (Cel12A) 
abban is eltér a többi ismert T. reesei celluláztól, hogy nem glikoprotein. Az EGIII 
(Cel12A) kis molekulatömegű, semleges (neutrális) izoelektromos ponttal (pI) 
rendelkező celluláz enzim [Ward és mtsi, 1993]. A komponens termelt mennyisége 
csupán tized %-a a teljes celluláz proteineknek [Ülker és Sprey, 1990]. A molekula 
háromdimenziós szerkezete ismert [Sandgren és mtsi, 2001]. 

 Az EGIV (Cel61A, Swiss-Prot O14405) katalitikus és C-terminálison elhelyezkedő 
kötő alegységét összekapcsoló linker régió jóval hosszabb, azaz több aminosavból 
épül fel (51 AA), és a fehérje molekula méretét tekintve (kDa), arányaiban is nagyobb 
(14%), mint a többi T. reesei endoglükanázé vagy cellobiohidrolázé. Valószínűleg az 
ebből fakadó erős O-glikoziláltság okozza a fehérje molekulaméretének nem 
megfelelő, lassabb migrációt az SDS-PAGE gélen, s ezért az észlelt molekulatömege 
rendszerint jóval meghaladja a számítottat [Saloheimo és mtsi, 1997]. Bár az EGIV 
(Cel61A) együtt indukálódik a többi cellulázzal és adszorbeálódik kristályos cellulózon, 
csupán gyenge celluláz aktivitást mutat (nagyságrendekkel elmarad az EGI-étől) 
[Karlsson és mtsi, 2001]. 

 Az EGV (Cel45A, Swiss-Prot P43317) a legkisebb a T. reesei endoglükanázai és 
cellobiohidrolázai közül. A teljes molekula (a két funkcionális alegység és az összekötő 
régió együtt) csupán 225 aminosavból épül fel, ebből a katalitikus domén 165 AA, míg 
a többi T. reesei EG-ban és CBH-ban 234-436 AA-ból áll. A kötő domén a fehérje C-
terminálisán helyezkedik el. Saloheimo és mtsi az EGI (Cel7B) kötő doménjét alapul 
véve vizsgálta az EGV (Cel45A) CBD-jét [Saloheimo és mtsi, 1994]. Bár a két domén 
szerkezetében nagyon hasonló, az EGV (Cel45A) CBD-je kevésbé ék alakú, 
szubsztráthoz kötődő oldala kevésbé lapos és hidrofobicitása nagyobb. Az EGV 
(Cel45A), mint a többi T. reesei EG hidrolizálja a glükomannánt, de az EGV (Cel45A) 
jobban, mint a β-glükánt. Így szubsztrát-specifitása alapján inkább glükomannanáz, 
mint szigorúan vett endoglükanáz jelleget mutat [Karlsson és mtsi, 2002]. Az EGV 
(Cel45A) kis molekulamérete és hosszúkás alakja miatt valószínűleg előnyt élvez a 
szubsztrát rostjai közé való bejutásban a többi cellulázzal szemben.  

 
A BGLI (Cel3A) extracelluláris cellobiáz katalizálja a cellobióz hidrolízisét, 
cellooligoszacharidok nem redukáló végéről glükóz egységeket hasít le. Szubsztrát-
kötő régiója 3 kötőhelyet tartalmaz [Chirico és Brown, 1987]. A BGLI (Cel3A) enzim 
mennyiségének növelése a cellulóz bontása során növeli a redukáló cukor 
keletkezésének sebességét. Ez arra utal, hogy a teljes celluláz komplex β-glükozidáz 
aktivitása limitálja a cellulóz teljes hidrolízisét. A bgl1 gén kivágása a cellulázok 
cellulóz általi indukciójának késéséhez vezetett, de nem befolyásolta a szoforóz 
indukáló hatását. Eszerint a BGLI (Cel3A) szerepet játszik az oldható inducer 
keletkezésében (ld. később) [Saloheimo és mtsi, 2002]. 

 A BGLII (Cel1A) intracelluláris β-glükozidáz a cellobióz mellett hidrolizálja a 
cellotriózt és -tetraózt, kis mértékben a szoforózt is bontja. Cellotetraózból BGLII 
(Cel1A) hatására glükóz és cellotrióz keletkezik, tehát az enzim nem bontja a belső, 
csak a szélső glikozidos kötést. β-galaktozidáz aktivitást nem ill. kis mértékben mutató 
enzimkomponens [Saloheimo és mtsi, 2002; Takashima és mtsi, 1999]. 
Transzglikoziláz aktivitással rendelkezik, a cellobiózból elsősorban cellotriózt, glükózból 
szoforózt és cellobiózt állít elő. A bgl2 gén transzkripcióját nem tapasztalták glükóz, 
szorbitol és glicerin szénforráson, de az átírás utóbbi két szénforráson szoforózzal 
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indukálható. A BGLII (Cel1A) az extracelluláris T. reesei cellulázoktól eltérően 
semleges pH optimummal rendelkezik [Saloheimo és mtsi, 2002]. 

2.2. táblázat   Jelenleg ismert (a fehérje ill. az azt kódoló génszakasz publikált) T  reesei 
cellulázok 

Név (GH, eredeti) M, kDa pI 
Sztereo- 

szelektivitás 
Referencia 

Cel1A BGLII 50 (52) 4,8 (5,3) megtartó Takashima, 1999 

Cel1B BGL (55*) (5,5*) megtartó Foreman, 2003 

Cel3A BGLI 71-76 (75) 8,5 (6,2) megtartó Mach, 1993 

Cel3B BGL (94*) (5,7*) megtartó Foreman, 2003 

Cel3C BGL (91*) (5,4*) megtartó Foreman, 2003 

Cel3D BGL (77*) (6,0*) megtartó Foreman, 2003 

Cel3E BGL (83*) (6,0*) megtartó Foreman, 2003 

Cel5A EGII 42-48 (42) 5,1-5,5 (4,9) megtartó Saloheimo, 1988 

Cel5B EG (47*) (4,3*) megtartó Foreman, 2003 

Cel6A CBHII 47-55 (47) 5,1-6,3 (5,2) átfordító Teeri, 1987 

Cel7A CBHI 52 (52) 3,5-4,2 (4,5) megtartó Shoemaker, 1983 

Cel7B EGI 48-55 (46) 4,5-4,7 (4,7) megtartó Penttilä, 1986 

Cel12A EGIII 23-25 (25) 7,0-7,4 (6,7) megtartó Okada, 1998 

Cel45A EGV 23 (23) 2,8-3,0 (4,1) átfordító Saloheimo, 1994 

Cel61A EGIV 34-56 (33) 6,0 (5,1) nem ismert Saloheimo, 1997 

Cel61B EG (27) (7,6) nem ismert Foreman, 2003 

Cel74A EG (87) (5,4) átfordító Foreman, 2003 

() aminosavsorrendből származtatott, teoretikus érték 
*prekurzor molekula aminosavsorrendjéből származtatott, teoretikus érték 

Celluláz-expresszió szabályozása 

A cellulázok termelését a cellulóz, mint C-forrás indukálja, azaz cellulóz-tartalmú 
tápközegben a celluláz gének expresszálódnak. A cellulázok termelődését több cukor 
oligomer és dimer, ill. azok származékai is kiváltják. A cello-oligoszacharidok, mint 
cellobióz, -trióz, -tetraóz, -pentaóz és -hexaóz, valamint a laktóz is inducere a 
cellulázok termelésének. A leghatékonyabb inducer azonban a szoforóz, a β-1,2-es 
kötésű glükóz-dimer. Az EGI (Cel7B) és a β-glükozidáz képes transzglikozilációval 
szoforózt előállítani, de ennek szerepe még nem tisztázott [Ilmén és mtsi, 1997; 
Fowler és Brown, 1992]. A glicerin és a szorbitol nem idézi elő a cellulázok 
expresszióját, de nem is inhibeálja azt, így un. semleges C-forrásként használhatók 
[Ilmén és mtsi, 1997]. 

 Az indukció kérdése széles körben vizsgált, a cellulóz felismerését és az inducer 
termelését illetően egyaránt. Hogyan keletkezik a polimer cellulóz szubsztrátból egy 
oldható indukáló komponens, amely kiváltja a celluláz komplex expresszióját? Több 
modell is valószínűnek látszik. 1. Válasz lehet valamely celluláz komponens(ek) 
konstitutív termelődése bármely körülmények között, így glükóz-tartalmú táptalajon 
is. (A represszor fehérjének a celluláz promóter célszekvenciájához való kötődése 
egyensúlyi folyamat lévén okozhat nagyon alacsony szintű konstitutív, azaz állandó 
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expressziót [Mach és Zeilinger, 2003].) 2. Egy másik magyarázat szerint a spóra 
felületén kötött cellulázok hatására végbemenő cellulóz degradáció termel inducert a 
celluláz gének expressziójához [Suto és Tomita, 2001; Schmoll és Kubicek, 2003]. 

 A T. reesei celluláz-termelése a glükóz, mint termék által represszált folyamat 
[Nakari-Setälä és Penttila, 1995; Ilmén és mtsi, 1997; Foreman és mtsi, 2003, 
Saloheimo és mtsi, 2002; Ward és mtsi, 1993; Okada és mtsi, 1998]. (Kivételt képez a 
Cel5B-vel jelzett, feltételezett membrán-kötött EG [Foreman és mtsi, 2003].) A glükóz 
gátló hatása transzkripciós szinten érvényesül. Glükóz-tartalmú táptalajon a szoforóz 
sem indukálja a cellulázok termelődését. Azonban a glükóz kiürülése után, inducer 
táptalajba adagolása nélkül, a celluláz expresszió derepresszálódik, ami mRNS szinten 
kimutatható. Ez nem egyszerűen a mikrobák éhezésének tudható be, hiszen a C- ill. 
N-forrás hiánya önmagában nem váltja ki az expressziót. A jelenség valószínűleg 
összefüggésben van a növekedéssel, hiszen a korai szakaszban nem figyelhető meg. 
Ilmén és mtsi feltételezése szerint (szubsztrát-felismerés 3. modell) az inducer 
kialakulására magyarázat lehet éhezéskor valamely poliszacharid molekula kiválása a 
sejtfalból, mely indukál vagy inducerré alakul. További lehetőség, hogy egy konstitutív 
β-glükozidáz hatására a glükózból transzglikolízis útján keletkező szoforóz vagy más 
inducer molekula hat később, a glükóz elfogyása után. Utóbbi magyarázat 
valószínűbb, a bizonyítást korlátozhatja az alkalmazott módszerek kimutatási határa 
[Ilmén és mtsi, 1997].  

 A pozitív és negatív elemeket is tartalmazó transzkripciós-szintű szabályozás a 
különböző celluláz génekre összehangoltan történik. Több feltételezett transzkripciós 
faktor és szignál-komponens is szerepet játszik a T. reesei cellulázainak 
szabályozásában. A pozitív szabályozás fontos elemei az Ace1 és Ace2 DNS-kötő, 
aktivátor proteinek [Schmoll és Kubicek, 2003]. A negatív szabályozás, a katabolit 
represszió ez esetben valamely könnyen hasznosítható C-forrás jelenlétében 
akadályozza azon enzimek termelődését, melyek egy kevésbé könnyen hasznosítható 
C-forrás hasznosításában játszanak szerepet. A represszió kulcseleme a Cre1 katabolit 
represszor fehérje [Strauss és mtsi, 1995; Ilmén és mtsi, 1996]. A cre1 gén mutációja 
következtében a hipercellulolitikus T. reesei RutC30-ban glükóz jelenlétében is 
expresszálódnak a cellulázok. Ebben a törzsben a cre1 génnek csupán egy csonka 
formája van jelen, a kódoló régió közel 80%-a hiányzik [Ilmén és mtsi, 1996]. 

2.2.3 Cellulázok ipari felhasználása 

Bizonyos biotechnológiai folyamatokban mikroorganizmusokat használnak (pl. 
élesztőket a borgyártásban), míg másokban mikrobák által termelt, sok esetben 
tisztított enzimeket. A celluláz enzimek ipari méretű termelése elsősorban 
Trichoderma és Aspergillus gombákkal történik [Bhat, 2000]. A cellulázok sokoldalú 
felhasználását mutatja, hogy az élelmiszeriparban pl. a kávémagok csírázásának 
gyorsításától egészen az olívaolaj préselésig számos területen használnak cellulázos 
kezelést. A következőkben a fontosabb felhasználási területek rövid összefoglalása 
található. 

 
A textilgyártásban és -tisztításban több céllal is felhasználnak celluláz enzimeket: a 
farmerruházat bio-koptatásánál, a textíliák kikészítésénél és a használat okozta 
bolyhosodás megszüntetésére. A farmerruházat 1980-as évek elején elterjedt 
kőkoptatása (stone-washing) során a habkő okozta gép- és termék-rongálódás, 
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valamint portermelődés okozott gondokat. Ezeket a savas mosás részben enyhítette, 
ám más problémákat vetett fel. A megoldást az 1980-as évek végén bevezetett bio-
koptatás (biostoning) hozta. Az enzimes folyamat során a felületi szálak 
gyengítésével, a szálvégek „levágásával” fellazítják az indigó festéket, majd azt 
mechanikai hatással eltávolítják a felületről és egyben a puhaságot is növelik. A 
farmeranyagok cellulázzal történő kezelése két problémát vetett fel: az eltávolított 
festékrészecskék visszatapadását (back staining) és a farmeranyag gyengülését, 
szilárdság-csökkenését. Bár kezdetben a visszatapadást a savas pH-nak ill. a savas 
cellulázoknak tulajdonították, valójában nem egyértelmű a közeg kémhatásának 
befolyásoló szerepe [Bhat, 2000]. Ma a folyamatot 6-8-as pH-n, a bár jellemzően 
drágább, semleges enzimekkel (endoglükanázokkal) végzik. További textilipari 
felhasználás a bolyhosodás megelőzése ill. megszüntetése (biopolishing, biofinishing), 
melyet főleg savas endoglükanáz enzimekkel érnek el a kilógó rövid szálak, fibrillák 
„levágásával”. A kezelés hatására simább felület, élénkebb szín érhető el. A 
végkikészítés során alkalmazott enzimes kezelés növeli a puhaságot, mely főleg 
mesterséges szálaknál -melyek megfelelő kikészítés nélkül durva tapintásúak- okoz 
jelentős minőség-javulást. A textília „felújítását” célzó enzimes kezelés, egyszerűen a 
mosás során -mint mosószer-adalékot használva- a használat és a mosás 
következtében leszakadozó mikrofibrillák lebontásával simább felületet, élénkebb 
színeket eredményez. A textilipari cellulázok elsősorban Trichoderma és Humicola 
eredetű enzimek. 

 A cellulóz- és papíripar a celluláz enzimeket a bio-mechanikai rostosításban, a bio-
fehérítésben, a szekunder rostok víztelenedésének javítására és az enzimes 
festéktelenítésben alkalmazza. Ezen technológiák részletezése a 2.3.2 fejezetben 
található. 

 A takarmánygyártásban enzimek (celluláz, hemicelluláz, pektináz, amiláz, lipáz, 
proteáz, fitáz) alkalmazásával a takarmány emészthetőségét javítják, azaz a 
tápanyagtartalom minél nagyobb hasznosulását segítik elő. Ez nem csak gazdasági 
szempontból kedvező, pl. cellulóz- és hemicellulóz-bontó enzimek hatására nyulaknál 
csökken a hízlalás alatti emésztőszervi megbetegedésből eredő elhullási arány. A 
takarmányokban, állati eledelekben Trichoderma, Penicillium és Aspergillus eredetű 
cellulázokat találunk. 

 A sütőiparban az enzimek alkalmazása az 1950-es évek végétől kezdődően egyre 
szélesebb körű. Bakteriális és gomba eredetű enzimeket (amiláz, celluláz, 
hemicelluláz, proteáz, transzglutamináz) alkalmaznak a tészta minőségének és a 
termék eltarthatóságának javítására. 

 A gyümölcslégyártás fontos elemei az enzimek. A gyümölcs sejtfala cellulózból, 
hemicellulózból, pektinből és fehérjékből épül fel. A sejtfal szerkezetének 
megbontásával növelhető a kinyert gyümölcslé mennyisége, javítható a préselés 
hatékonysága (csökkenthető az energiaigény) és tisztább gyümölcslé nyerhető. 
Bizonyos enzimes folyamatokkal az egész gyümölcs gyümölcslévé alakítható. A 
gyümölcs- és zöldséglevek gyártásánál pektinázokat, cellulázokat és hemicellulázokat, 
valamint keményítő-bontó enzimeket használnak fel [Bhat, 2000]. 

 A sör és a bor előállítása során szintén cellulázokat, hemicellulázokat és 
pektinázokat alkalmaznak a termék minőségének, valamint a termelés 
hatékonyságának javítására. A sörgyártásban a gyengébb minőségű árpa 
feldolgozásánál a szűrhetőség javítható és a hozam növelhető β-glükanázok 



 

 23 

használatával. Összehasonlító kísérletekben a Trichoderma  enzimek kedvezőbb 
hatást mutattak a Bacillus és Aspergillus eredetűekkel összehasonlítva. A bor 
termelése során mind az élesztő sejtek, mind az un. exogén enzimek fontos szerepet 
játszanak. Az elsősorban Trichoderma és Aspergillus eredetű cellulázok, 
hemicellulázok és pektinázok alkalmazása jelentős hozamnövekedést, 
energiamegtakarítást és minőségjavulást tesz lehetővé [Bhat, 2000]. 

 A cellulázok felhasználásának immár nem csak potenciális lehetősége az etanol, 
mint üzemanyag lignocellulózokból történő előállítása. A biomassza alapú üzemanyag 
motorbenzinhez való bekeverése közvetlenül csökkenti a fosszilis üzemanyag-
felhasználást. Bár a világ éves szárazföldi biomassza-termelés energiaértéke 5-szöröse 
a teljes energia-felhasználásnak, a biomassza-alapú energiatarmelés aránya csupán 
% nagyságrendű [Gavrilescu és Chisti, 2005]. A városi és mezőgazdasági hulladékok, 
melléktermékek ilyen célú hasznosítása (etanol mellett butanol, aceton, vagy más 
oldószerek, ill. vegyipari alapanyagok előállítása) nagy kihívást jelent a kutatás 
számára. Elsősorban az enzim előállításának költségeit kell lefaragni, melyben jelentős 
részt képviselnek a legnagyobb enzimgyártók (Novozymes, Genencor International). 
Ennek fontos eszköze a törzsfejlesztés és genetikai módosítás, ami a katabolit 
represszió- és végtermék inhibíció-mentes, hiper-termelő törzsek és termostabil 
enzimek előállítását célozza. A másik fontos tényező, a szubsztrát 
hozzáférhetőségének, bonthatóságának fokozása. 

2.3 Cellulóz- és papírgyártás 

A tűlevelű és a lombos fák jelentik a cellulóz- és papíripar fő nyersanyagforrását, de 
ezek mellett más cellulóz-tartalmú nyersanyagokat (egynyári növényeket: 
szalmafélék, gyapot, len, kender, fűfélék stb.) is felhasználnak, melyekből kémiai ill. 
mechanikai úton állítják elő a cellulózt. A papírgyártásban egy- vagy többféle 
alapanyagból különféle adalékanyagok felhasználásával érik el a kívánt termék-
tulajdonságokat (pl. szilárdság, optikai jellemzők). 

2.3. táblázat   Néhány fontosabb papíripari nyersanyag összetétele (%) [Zobor, 1986] 

Növényfajta Lignin Cellulóz Hemicellulóz Extraktanyag Hamu 
Tűlevelű 29 43 26 <2 <1 

Lombos (nyár) 23 43 32 <2 <1 

Szalma 18 32 37 5 8 

 
A féltermék gyártása 

A faapríték rostjaira történő bontásának egyik fő eljárása a faapríték vegyszerekkel 
történő hevítése, melyben kiodják a rostok egyes komponenseit, elsősorban a lignint. 
A kémiai feltárás célja a lignin minél teljesebb, míg a cellulóz minél kisebb mértékű 
elbontása. A feltárás folyamán az inkrusztáló anyagok (a növények fásodása során a 
sejtfalba lerakódó, a cellulózt kísérő anyagok, ide tartozik a lignin, hemicellulózok, 
gyanta stb.) eltávolítása nem teljes, így a kapott termék nem tekinthető tiszta 
cellulóznak. 

 A vegyszeres feltárás leggyakrabban alkalmazott eljárása az un. kraft feltárás, 
melyben a faaprítékot nyomás alatt 150-190oC-on kb. 3 órán át főzik tömény NaOH és 
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Na2S oldatban, majd mossák. A főzés során a NaOH bontja a lignint, a Na2S pedig 
gyorsítja a feltárást és csökkenti a cellulóz-degradáció mértékét. A kezelés során a 
rostanyag lignin-tartalmának jelentős -és hemicellulóz-tartalmának bizonyos fokú- 
csökkenésével megnő a fajlagos cellulóz-tartalom. Az eljárás tűlevelű és lombos fák, 
valamint egynyári növények feltárására egyaránt alkalmas. Alkalmazása különösen 
nagy gyanta-tartalmú és alacsony értékű faanyagok hasznosításakor előnyös, ezekből 
ugyanis a többi eljáráshoz képest nagyobb szilárdságú rostanyag állítható elő. Az 
üzemeltetési költségek csökkentésére a lúgos főzést követően a rostszuszpenzióból a 
főzőoldatot visszanyerik. 

 A másik fő feltárás az un. szulfit eljárás, melyben a faaprítékot nyomás alatt lúgos, 
semleges vagy savas közegben főzik. A szulfit kationja lehet kalcium, magnézium, 
nátrium és ammónium. A szulfit feltárással jobb hozam, nagyobb cellulóz-tartalom és 
fehérség érhető el, de gyengébb rostok állíthatók elő, mint a kraft eljárással. 

 
A mechanikai rostosítás során nem távolítják el a zavaró komponenseket, hanem 
mechanikai energiával a fát rostjaira bontják. A rostkötegek egymástól való 
elválasztása mellett egyidejűleg az egyes rostok fibrillálódnak és kisméretű, un. finom 
rostok keletkeznek. Mivel sem a lignint, sem a hemicellulózt nem oldják ki, a 
mechanikai rostanyag előállításra 93-97%-os hozam, valamint a nyersanyagéval 
nagyjából megegyező rostanyag-összetétel jellemző. A mechanikai rostanyagok 
számos papírfajta (pl. újságpapír) fő alapanyagát képezik, elsősorban alacsony áruk 
miatt, másodsorban mert lényegesen jobb nyomtathatóságot biztosítanak. 
Felhasználásuk legnagyobb gátja a kis fénystabilitás (a fény hatására sárgulnak, 
öregednek). 

 Az un. termo-mechanikai eljárásban (thermo-mechanical pulp, TMP) a mechanikai 
rostosítás előtt a fa rostjait gőzzel „felpuhítják”. 

 A mechanikai rostosítást vegyszeres előkezelés is megelőzheti (semi-chemical 
pulp). Egyes nyomtató- és írópapírok alapanyagának előállítása vegyszeres úton és 
gőzzel történő előkezelést követő mechanikai rostosítással történik (chemi-thermo-
mechanical pulp, CTMP). 

2.4. táblázat   Különböző eredetű rostos féltermékek összetétele (%) [Buchert, 1998] 

Rostanyag Lignin Cellulóz Hemicellulóz Extraktanyag Egyéb 
Mechanikai / tűlevelű 27 39 25 4 5 

Kémiai (kraft) / tűlevelű 6 74 19 1 0 

Kémiai (kraft) / lombos 4 64 33 1 0 

 
A feltárás, mosás és osztályozás után a cellulóz szürkés vagy barnás színű. A 
legszélesebb körben alkalmazott kraft feltárás ugyan eltávolítja a lignin-tartalom 
nagyrészét (és részben a hemicellulózokat), azonban a maradék lignin és szénhidrát-
degradációs-termékek alkotta kromofórokat, azok fizikai kötődése miatt nehéz 
eltávolítani. Mindemellett a lignin eltávolításának fokozása a feltárás során a cellulóz-
degradáció növekedését vonja maga után, ami rontja a szilárdságot és csökkenti a 
kihozatalt. A fehérítés célja a feltárás alatt el nem távolított lignin lebontása és a 
különböző színezőanyagok elroncsolása, ezáltal fehér technikai cellulóz előállítása. A 
fehérítésben használt vegyszerek jóval specifikusabbak, de drágábbak is, mint a 



 

feltárásban alkalmazottak. A hagyományos fehérítésben használt vegyszerek (klórgáz, 
klór-dioxid, kalcium-hipoklorit) toxicitása és környezetkárosítása miatt ma már 
csökkentett klór-felhasználású (ECF, elementary chlorine free), ill. klórmentes (TCF, 
totally chlorine free) technológiák kerülnek alkalmazásra annak ellenére, hogy a 
felhasznált oxigén, ózon, ill. nátrium-peroxid drágább és kevésbé hatékony, mint az 
elemi klór [Kirk és Jeffries, 1996]. 
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2.6. ábra   A cellulóz- és papírgyártás egyszerűsített folyamata. 

A papír gyártása 

A papírgyártás során cellulózból és papírhulladékból, valamint hulladékpapírból 
származó másodlagos rostból -az adott termékre jellemző arányban- állítanak elő 
papírt. (A szakirodalom a felhasználás után, jellemzően szelektáltan összegyűjtött, 
újrafelhasználásra alkalmas papírt hulladékpapírként, míg a papírgyártás során 
keletkező vágási hulladékot "papírhulladéknak definiálja.) 

 A különböző minőségű papírok gyártása különböző, az adott papírtípusra beállított 
gyártósoron történik. Az egyes gyártósorok az alapanyag minőségében (vegyszeres 
feltárással, lombos vagy tűlevelű fából előállított rostos féltermék, facsiszolat, 
hulladékpapír, töltőanyagok, színezékek, adalékanyagok, stb.), a papírgép méretében 
(szélesség, sebesség), a berendezés típusában és az automatizáltság szintjében 
eltérőek lehetnek. Azonban az alapfolyamat minden esetben hasonló, hét egymást 
követő egységből épül fel: felfutószekrény, szitaszakasz, présszakasz, szárítószakasz, 
enyvezőprés, simítás, feltekercselés (2.7. ábra). 

 Az alapanyag híg rostszuszpenzió formájában a felfutószekrényről egyenletes 
eloszlásban a szitaszakaszra kerül, ahol a víz nagy része átfolyik a szitán, azonban a 
rostok fennakadnak, egybefüggő rostpárnát alakítanak ki. Mire a rostpárna eléri a 
szitaszakasz végét, nedves és gyenge papírlap alakul ki. A papír 
nedvességtartalmának nagy részét szívás és préselés útján távolítják el. A présszakasz 
után a papír a valamivel 100°C feletti hőmérsékletű, gőzzel fűtött hengerek között 
halad tovább. A nyomtatáshoz kedvező felületi jellemzők biztosítására, valamint a 
szilárdsági tulajdonságok javítására a papírgép szárító szakaszán keményítőt 
adagolnak a papírra (enyvezőprés). A szárítószakasz végén a papír simaságát az 
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egymás felett elhelyezkedő hengerek közti “vasalás” adja, mely egyben a papír 
szilárdságát is növeli. A folyamat végén a papírt nagy hengerekre feltekercselik, 
melyet később kisebb tekercsekre vágnak. 
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2.7. ábra   A papírgyártó gépsor egységei. 

2.3.1 Szekunder rost-felhasználás minőségi aspektusai 

Az újrahasznosított rostok tulajdonságai alulmaradnak a primer rostokkal 
összehasonlítva. A rost-szerkezetben a mechanikai és vegyi hatások (rostosítás, őrlés, 
fehérítés stb.), valamint a szárítás miatt bekövetkező irreverzibilis változások okozzák 
a reciklált rostok gyengébb minőségét. A mechanikai hatások következtében rövidebb 
rosthosszúság, kisebb szilardság jellemzi őket. A szárítás során a rostok -jellemzően a 
vegyi úton feltárt rostok- elszarusodnak, azaz kisebb képlékenységgel és duzzadási 
készséggel rendelkeznek, melyet a mikrofibrillák közti irreverzibilis H-kötésekkel 
magyaráznak [Oksanen és mtsi, 2000]. A többszöri újrafeldolgozás során a rostok 
tulajdonságai egyre tovább romlanak, így mindössze 5-6 ciklusban hasznosíthatók 
újra. 

 Az újrahasznosítás alapanyaga általában irodai hulladék (MOW), újságpapír és 
hullámpapír (OCC). Nem minden papírfajta hasznosítható újra (pl. tapéta, 
cigarettapapír), és nem minden papírfajta gyártható újrahasznosított papírból. Az 
elsődleges rostanyag legnagyobb arányban a csomagoló-, háztartási-egészségügyi 
papírok előállításánál váltható ki (pl. hullámpapír előállítható 100% hulladék 
alapanyagból). Az újságpapír esetén is jelentős a szekunder rost felhasználás, 
legkevésbé alkalmas alapanyag az író-nyomó papírok gyártásánál. 

 A begyűjtött papírokra az európai szabvány (European Standard EN634) több mint 
50 féle minőséget definiál. Alapvetően 3 alapcsoportba oszthatók: gyenge minőségű 
papírok (vegyes papírhulladék, régi hullámkarton, karton, stb.), melyek a begyűjtött 
papírok nagyrészét teszik ki, ezeket általában csomagoló- és kartonpapír gyártásnál 
hasznosítják újra; nyomtatott papírok (újságpapírok, magazinok, egyéb 
sajtótermékek), melyek rendszerint szintén gyenge minőségűek, ezeket egyes 
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sajtótermékek és egészségügyi papírok előállításánál dolgozzák fel; jó minőségű 
alapanyagnak minősülnek azok a begyűjtött papírok, melyek nem, vagy csak 
kismértékű tisztítást igényelnek (pl. nyomdai vágási hulladék), ezekből gyakorlatilag 
bármilyen papírtermék előállítható. 

 

 
 

 

2.8. ábra   Primer (felső kép) és szekunder (alsó kép) rostszuszpenzió elektron-mikrográfja. 

A szekunder rostok „feljavíthatók” őrléssel, primer rost bekeveréssel, frakcionálással, 
valamint adalékanyagokkal. Az őrlés során mechanikai hatás éri a rostokat, mely 
hatására a rostok hidratálódnak, fibrillálódnak, rövidülnek, finom rostok képződnek. Az 
őrlés a rostok fibrillálásával segíti azok egymáshoz való tapadását, így javítja a papír 
szilárdságát, azonban növeli a hulladékpapírban amúgy is nagyarányban jelenlévő 
finom rostok mennyiségét. A finom rost definíció a kis rostokat, a 200-as mesh számú 
(76 µ m lyukméretű) szitán átjutó rostfrakciót jelöli [Mansfield és Wong, 1999]. A 

finom rostok nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, így a papírgép szitaszakaszán 
lassan víztelenednek, limitálva a papírgép sebességét.  

 Abban az esetben, ha a hulladékpapírból “fehér” papírt gyártanak, a szekunder 
rostok feldolgozásának fontos lépése a festék eltávolítása. Ez hagyományos úton 
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lúgos közegben, felületaktív anyagok felhasználásával valósul meg. A rostok 
felületéről leválasztott festékrészecskék szeparálása mosással vagy flotálással történik. 
A festék eltávolítását fehérítés követi. 

2.3.2 Biotechnológia a papíriparban 

A cellulóz- és papírgyártás bizonyos lépései energia- és vegyszer-szükségletének 
csökkentése, valamint egyes termék-tulajdonságok javítása megoldható 
biotechnológiai úton. A cellulózgyártás feltárási vagy fehérítési lépéseinek körülményei 
meglehetősen szélsőségesek ahhoz, hogy katalitikus fehérjéket alkalmazzunk, de 
mintegy előkezelésként még ezen folyamatok segítésére is felhasználhatunk 
enzimeket. Az enzimek papíripari alkalmazásának első mérföldköve (1959) a rostok 
celluláz enzimekkel történő fibrillálásának felismerése volt, mely a szilárdság fokozását 
eredményezte [Kirk és Jeffries, 1996]. A cellulóz- és papíripar biotechnológiai 
fejlesztése viszonylag korán, az 1970-es években, a biotechnológia kezdeti 
időszakában indult el. A celluláz/hemicelluláz enzimreakciók mechanizmusának 
kutatása lehetővé tette az 1980-as évektől az enzimek egyre növekvő papíripari 
felhasználását [I]. Az enzimes technológiák többnyire laboratóriumi, félüzemi 
kísérletek szintjén megragadtak, elterjedésük alapfeltétele az ipar tartózkodásának 
feloldása (tapasztalatszerzésen keresztül) és az enzimek árának csökkentése 
(költséghatékony termelési technológiával, hatékony enzimkészítmények 
előállításával). 

 Az enzimek alkalmazhatóságát és hatását a reakció körülményein kívül a 
szubsztrát, vagyis a rostok hozzáférhetősége, azaz a fajlagos felület és a porozitás 
korlátozza. Emellett meghatározó a rostok molekuláris szerkezete és a szénhidrátok 
(elsősorban a hemicellulóz) ligninhez való kapcsolódása. A fában levő pórusok mérete 
jellemzően 1 nm, ami vegyszeres feltárás után kb. 5 nm. Az enzimmolekulák mérete a 
molekula tömegétől és a térbeli felépítésétől függően változik. Például a T. reesei 
65 kDa-os CBHI (Cel7A) molekulájának katalitikus alegysége 4x5x6 nm méretű, tehát 
elvileg ugyan a fa pórusaiba nem, de a vegyszeresen feltárt rostok pórusaiba be tud 
jutni. 

Mechanikai rostosítás 

A mechanikai rostosítás energia-igényének csökkentésére és a szilárdsági 
tulajdonságok javítására, un. bio-mechanikai rostosítás során alkalmaznak 
lignocellulolitikus gombákat/enzimeket. A gyors növekedésű, ligninbontó fehér 
korhadást okozó gombákkal (pl. Phanerochaete chrysosporium) mintegy előkezelik a 
faaprítékot [Akhtar és mtsi, 1998]. Cellulázokat, hemicellulázokat a hozzáférhetőség 
fokozását biztosító első mechanikai lépés után alkalmaznak, így a második őrlésben 
jelentős energia-megtakarítás érhető el. (Trichoderma egyedi komponensek 
vizsgálatakor az EGI (Cel7B) hatására energiaigény-csökkenést tapasztaltak, de a 
kezelés a szilárdsági tulajdonságok romlásához vezetett. Ezzel szemben mindkét 
szempontból kedvező hatást figyeltek meg a CBHI (Cel7A) esetében [Buchert és mtsi, 
1998]). A biológiai úton segített rostosítással -2 hetes kezeléssel- 20-40% 
energiamegtakarítást értek el. A biorostosítás hátránya, hogy alkalmazásakor a 
kihozatal és a fehérség romlik. 
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Fehérítés 

A cellulózrostok hagyományos fehérítésének csökkentett vegyszerfelhasználását 
(elsősorban klór és egyéb szerves halogén-vegyületek) és a fehérség növelését 
célozza a bio-fehérítés (biobleaching). A rostok gomba eredetű xilanázokkal történő 
kezelése -mint egy enzimes előfehérítés-, csökkenti egy adott fehérség eléréséhez 
szükséges vegyszer-mennyiséget. A kraft feltárással előállított cellulóz enzimes 
fehérítése volt az első nagy méretekben alkalmazott enzimes technológia a cellulóz- 
és papíriparban (1989). A folyamatban hemicellulázok segítségével fokozzák a lignin-
eltávolítást a hagyományos, klórgáz alapú vegyszeres fehérítésben, valamint az ECF 
és TCF technológiákban egyaránt. A fehérítés elősegítésére főleg xilanázokat (mind 
gomba, mind bakteriális eredetű), elsősorban endoxilanázokat használnak. A legtöbb 
fehérítésben alkalmazott kereskedelmi hemicelluláz enzimkészítmény (pl. Ecopulp, 
Irgazyme, Albazyme) T. reesei eredetű. Az enzim hatásának mechanizmusára több 
teória is született, azonban valószínűleg nem maga a xilán, hanem annak 
elhelyezkedése a lignin-szénhidrát komplexben magyarázza a xilanáz kedvező hatását 
a fehérítésben [Buchert és mtsi, 1998]. A mannanázok kevésbé hatékonyak, de a 
T. reesei mannanázaival végzett kísérletekben azok szinergisztikus hatása fokozta a 
xilanázok fehérítő hatását [Kirk és Jeffries, 1996]. A T. reesei cellulázai közül az EGI 
(Cel7B) is segíti a fehérítést, ennek oka az EGI (Cel7B) xilanáz aktivitása [Buchert és 
mtsi, 1994]. A xilanázok mellett különböző oxidáz enzimeket (lignin-peroxidáz, lakkáz, 
mangán-peroxidáz) használnak a fehérítésben, melyek a hemicellulázok indirekt 
hatásával szemben a rostok lignin-tartalmát roncsolják [Eriksson, 1998]. 

Rost-tulajdonságok módosítása 

A rostok őrlésével növelhető a rostok fibrillációja, ezáltal a rostok egymáshoz való 
tapadása. Az őrlés előtti enzimes kezelés javítja a rostok őrlését, az őrlés utáni 
alkalmazás pedig a víztelenedési jellemzőket. Trichoderma cellulázokkal végzett 
előkezelés során a cellobiohidrolázok nem befolyásolták a rost-tulajdonságokat, míg 
az endoglükanázok javították az őrölhetőséget. A xilanázzal és mannanázzal végzett 
kezelés nem mutatott jelentős módosító hatást [Buchert és mtsi, 1998]. 

 A hulladékpapír rostjainak lassú víztelenedése rontja a lapszerkezetet, lassítja a 
papírgépet és növeli a szárítási energia-szükségletet. A víztelenedés javítása 
biotechnológiai úton, celluláz/hemicelluláz enzimekkel csökkenti a vegyszer-
felhasználást és a környezetterhelést. A víztelenedés javítására főleg Trichoderma 
által termelt enzimeket használnak. Részletesen ld. később. 

 Az újságpapír újrahasznosítása során a festék eltávolítása NaOH-os közegben 
történik, flokkuláló-, diszpergálószerek és felületaktív anyagok felhasználásával. A 
lúgos közeg amellett, hogy gyengíti a rostokat, azok sárgulását okozza, így egy 
következő lépésben H2O2-os fehérítés szükséges. Az enzimes technológia a 
festéktelenítés vegyszer-felhasználását és környezetterhelését csökkenti. Alapvetően 
kétféle úton érvényesül az enzimek hatása: magát a festéket bontják le, vagy a 
hordozó felület részleges bontásával érik el a festék eltávolítását. Lipázokkal és 
észterázokkal végzett kezelés során a növényi olaj alapú festék hidrolizálódik, tehát 
maga a festék bomlik le. A festékrészecskék leválasztása celluláz, xilanáz vagy 
pektináz hatására a szénhidrát részleges hidrolízisével történik. Lignin-bontó enzimek 
esetén a szénhidráthoz kötődő lignin lebontásával szabadul fel a festék a rostokról. A 
legtöbb eljárásban celluláz/hemicelluláz enzimet használnak [Pratima, 1997]. Az 
enzimes úton leválasztott festékrészecskék eltávolítása flotálással vagy mosással 
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történik, mint a vegyszeres eljárás során. Az irodai papírhulladékok (MOW) többféle 
rostot és festéket (tonerek és lézer-festékek) tartalmaznak, melyek nem 
diszpergálhatók, ill. mosással vagy flotálással nem választhatók el megfelelően. 
Festéktelenítésük ezért meglehetősen nehézkes a hagyományos, vegyszeres úton. 
Irodai hulladékok esetében különösen cellulázok alkalmazása eredményes (felületaktív 
anyagokkal együtt) [Kenealy és Jeffries, 2003]. A cellulázt alkalmazó eljárásban 
elsősorban Humicola és Aspergillus törzsek által termelt endoglükanázokat 
alkalmaznak. A festék eltávolítása katalitikus fehérjékkel nem csak környezetkímélőbb, 
de kiküszöböli a rostok sárgulását, melyet a hagyományos, vegyszeres technológiában 
alkalmazott lúgos pH okoz. 

Technológiai problémák orvoslása - oldott és kolloid anyagok, lerakódások 
kezelése 

A mechanikai rostanyaggyártás során kioldódó vagy diszpergálódó lipofil és hidrofil 
extraktanyagok ill. szénhidrátok (gyanta, hemicellulózok) a papírgépen lerakódásokat 
okozhatnak, valamint rontják a rostszuszpenzió víztelenedését. Extraktanyagok 
eltávolítására lakkázos, lipid-bázisú kolloid anyagok lebontására lipázos kezelés 
alkalmazható. Trichoderma enzimkeverék és tisztított EGI (Cel7B) hatására a kolloid 
extraktanyagok destabilizálódását figyelték meg [Buchert és mtsi, 1998]. A papírgép 
működésében un. nyálkás, mikrobiális eredetű, lerakódásra hajlamos anyagok is 
jelentős gondokat okoznak. A papírgyártás nem steril körülmények között működő 
folyamat, így az üzemekben számos mikroba általt termelt, sok esetben azonosítatlan 
vegyület megtalálható. A nyálkaanyagok keletkezésének megelőzésére általában 
biocid anyagokat használnak. A szénhidrátból és fehérjéből álló biofilmek bontására 
eredményesen alkalmaztak amiláz és proteáz enzimeket [Kenealy és Jeffries, 2003]. 

2.3.3 Szekunder rostok víztelenedésének javítása 

A hulladékpapír-feldolgozás javításában az 1980-as évek végétől ismert a celluláz 
enzimek alkalmazása. Az un. szekunder rostokban található kisméretű, finom rostok 
nagy fajlagos felületük miatt nagy mennyiségű vizet kötnek meg, mely hatást a rostok 
felületén levő fibrillák és kolloid anyagok fokozzák. A rostok víztelenedése a papírgép 
szitaszakaszán jelentősen lassabb, mint primer rostok feldolgozása estén. Az ebből 
adódó kényszerű sebességcsökkentés a papírgépen limitálja a termelékenységet. A 
feleslegben levő kis rostok, fibrillák enzimes hidrolízisével bekövetkező őrlésfok-
növekedés kihasználható a papírgép sebességének növelésében ill. kisebb rostsűrűség 
alkalmazható a felfutószekrényben. Utóbbi egyenletesebb lapszerkezet kialakítását 
teszi lehetővé, mely növeli a papír szilárdságát. Az enzimes kezelés következtében 
gyengébb minőségű alapanyag felhasználása is lehetővé válik. 

Mechanizmus 

Az enzimreakció mechanizmusára többféle elmélet született, melyek inkább 
kiegészítik, mintsem cáfolják egymást. Általánosan elfogadott magyarázat, hogy a 
kulcslépés a nagy fajlagos felületű, így könnyen támadható finom rostok hidrolízise. 
Egyes kísérletek azonban a rost külső rétegének, ill. az azon elhelyezkedő 
mikrofibrillák hidrolízisét mutatták, melyben az enzim mintegy lehámozza, letisztítja a 
rost felületét („peeling effect”) [Pommier és mtsi, 1989; Jackson és mtsi, 1993; 
Mansfield és mtsi, 1997]. Ez a jelenség nagyobb enzimdózis vagy hosszabb reakcióidő 
esetén figyelhető meg [Pala és mtsi, 2001; III]. Más esetben az enzimes kezelés 
során a rostok felületén lévő amorf, gélszerű poliszacharid réteg hidrolízise 
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magyarázta a víztelenedés javulását [Stork és mtsi, 1995; Kantelinen és mtsi, 1997]. 
Mindemellett feltételezhető, hogy az enzim, mint fehérje, a retenciós szerekhez 
hasonlóan elősegíti a kis rostok flokkulálódását [Mansfield és Wong, 1999]. 

Az enzim 

Az enzimek hatását a rostok víztelenedésére széles körben vizsgálták mind teljes 
celluláz komplex, mind tisztított egyedi komponensek, mind hemicellulázok esetén. A 
cellulázok közül kulcsszerepet játszanak az endoglükanázok [Stork és mtsi, 1995; 
Kamaya, 1996; Oksanen és mtsi, 2000], míg a hemicellulázok jellemzően csekély 
mértékű javulást eredményeznek [Pere és mtsi, 1995]. 

 Különböző eredetű, kereskedelmi celluláz-hemicelluláz keverékek alkalmazása 
esetén hasonló eredményeket értek el az enzimkeverékek eredetétől függetlenül, de a 
legjobb hatást T. reesei által termelt enzimkeveréknél tapasztalták. A reciklált rostok 
enzimmel történő víztelenedés-javításának optimális paramétereit közelinek találták az 
ipari hulladékpapír-feldolgozás paramétereihez [Pommier és mtsi, 1989]. Üzemi 
kísérletek igazolták, hogy a T. reesei enzimkeverék ipari körülmények között 
alkalmazható, valamint a víztelenedés fokozása több úton is kihasználható (pl. 
enzimes kezelést megelőző őrléssel fokozható a papír szilárdsága, míg az enzim 
alkalmazása lehetővé teszi az őrlés miatt lecsökkent víztelenedés visszaállítását) 
[Pommier és mtsi, 1990]. A kutatók többsége az enzimes kezelés pozitív hatásának 
gyökerét az un. „peeling effect”-ben látja, mely kontrollált módon megvalósítva, azaz 
csak a kisméretű rostkomponensek hidrolízisével, a víztelenedés fokozása mellett nem 
okozza a mechanikai tulajdonságok romlását [Pommier és mtsi, 1990; Jackson és 
mtsi, 1993; Bhardwaj és mtsi, 1995]. A rostok felületén lévő mikrofibrillák 
lebontásából újabb finomrostok képződését feltételezik, melyek azonban további 
lépésben enzimes hidrolízist szenvednek. Eszerint kis enzimdózis és viszonylag rövid 
reakcióidő mellett a cellulázos kezelés nem okoz változást a rosthosszeloszlásban, 
csupán kismértékű szilárdság-vesztéshez vezet. Kantelinen és mtsi. kereskedelmi 
celluláz/hemicelluláz komplex (0,2% Pergalase A40) alkalmazása során a fent 
említettekkel ellentétben fehérített fenyő rostokon nem tapasztalta a finom rostok 
arányának csökkenését, azonban mikroszkópos vizsgálataik eredményeként a 
víztelenedés javulását a felületi amorf poliszacharid gél mennyiségének csökkenésével 
magyarázta [Kantelinen és mtsi, 1997]. 

 Egyes kísérletekben Trichoderma eredetű, kereskedelmi cellulázok hatását 
adalékanyagokkal kombinálva vizsgálták. Nagy molekulatömegű akrilamid kopolimerek 
önmagukban túlzott mértékű flokkulálódást okozhatnak, rontva ezzel a szilárdsági 
jellemzőket. Azonban az enzimreakciót követő, kis dózisú polimeres kezelés jelentős 
mértékben növelte tovább a szekunder rostok víztelenedését [Sarkar és mtsi, 1995]. 
Szekunder rostokon mind kationos, mind anionos poliakrilamidokat alkalmazva (0,01 
ill. 0,04% száraz rostra) is jelentős víztelenedés- (30, 55%) és szilárdság-javulást 
értek el [Bhardwaj és mtsi, 1997]. Módosított keményítő (1,25% száraz rostra) hatása 
a polimerekkel megközelítőleg azonos mértékű volt mind a rostok víztelenedésére, 
mint a papír szilárdsági jellemzőire. Keményítő használatát követő poliakrilamidos 
kezelés ugyan nem fokozta a víztelenedésre gyakorolt hatást, viszont a szilárdsági 
tulajdonságok erőteljesebb javulását okozta. Fent említett kísérletekben a kationos, 
anionos poliakrilamid és keményítő adalékanyagokat, valamint kereskedelmi celluláz 
komplexet (Pergalase) összehasonlítva a költség és hatékonyság alapján Bhardwaj és 
mtsi. az anionos poliakrilamiddal végzett kezelést ígéretes alternatívának találták. 
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Sarkar és mtsi. üzemi kísérletekben is sikeresen alkalmazták a szintetikus polimerekkel 
együtt végzett enzimes kezelést (0,08-0,18% Pergalase A40) [Sarkar, 1997]. Az 
enzimes kezelést koaguláló és flokkuláló szerekkel kiegészítve az üzemi próbák során 
(6 hullámpapírgyártó üzem) a következő hatásokat tapasztalták: a víztelenedés 
javulása a szilárdság megtartása mellett, a papírgép sebességének növelhetősége, a 
rostok fokozottabb higíthatósága a felfutószekrényben (egyenletesebb, jobb 
papírminőség), őrlő energia-felvételének és a szükséges töltőanyag (kalcium 
karbonát) mennyiségének csökkenése. 

 Tisztított T. reesei cellulázkomponensekkel (CBHI, CBHII, EGI, EGII) végzett 
kísérletekben a cellobiohidrolázok hatására csupán jelentéktelen változást figyeltek 
meg mind a rostok hidrolízisében, mind a rostszuszpenzió viszkozitásában [Pere és 
mtsi, 1995]. A CBHI (Cel7A) enzimkomponenssel végzett kezelés jelentéktelen 
mértékben volt hatással a fehérített kraft szekunder rostok vízvisszatartására (WRV), 
víztelenedésére, ill. a szilárdsági jellemzőkre [Kamaya, 1996; Oksanen és mtsi, 2000]. 
Kereskedelmi T. reesei celluláz (Celluclast) endoglükanáz-frakciója [Kamaya, 1996], 
valamint tisztított EGI (Cel7B) és EGII (Cel5A) a víztelenedés jelentős javulását 
eredményezte [Oksanen és mtsi, 2000]. A szekunder rostok vízvisszatartását azonban 
a két fő T. reesei endoglükanáz komponensekkel végzett kezelés nem javította 
[Oksanen és mtsi, 2000]. Azonos enzimdózisban alkalmazva az EGI (Cel7B) nagyobb 
mértékű hidrolízist, míg azonos mértékű hidrolízis mellett fokozottabb víztelenedés-
javulást okozott. Mindemellett EGII (Cel5A) esetén –mind azonos enzimdózisnál, mind 
azonos mértékű hidrolízis mellett- a szilárdsági tulajdonságok romlása is nagyobb 
mértékű volt [Oksanen és mtsi, 1997; Oksanen és mtsi, 2000].  

 Annak ellenére, hogy a finomrost frakció viszonylag jelentős hemicellulóz-tartalmat 
képvisel, a hemicellulázokkal végrehajtott kezelésekben –az endoglükanáz jelentős 
hatásával ellentétben- nem, vagy csupán kismértékben javult a rostok víztelenedése 
[Bhardwaj és mtsi, 1995; Stork és mtsi, 1995; Mansfield és Wong, 1999; Oksanen és 
mtsi, 2000]. Reciklált rostokon xilanáz és mannanáz enzimekkel a vízvisszatartásban 
sem tapasztaltak szignifikáns változást [Oksanen és mtsi, 2000]. A xilanáz 
hatástalansága részben az alapanyag összetételével -azaz a xilán hiányával- 
magyarázható [Jackson és mtsi, 1993]. Jelentősebb mértékű xilán-tartalom mellett 
kismértékű víztelenedés-javulást értek el, azonban a reciklálás számának 
növekedésével a hozzáférhető xilán mennyiségének (finom rostok xilán-tartalmának) 
egyértelmű csökkenését tapasztalták [Oksanen és mtsi, 2000]. Mindemellett 
hemicellulázt (Xyl, Man) endoglükanázzal (EGI, EGII) együtt alkalmazva fokozottabb 
víztelenedés-javulást értek el, mint csak endoglükanázzal, azonban a szilárdsági 
jellemzők is jelentősebb mértékben romlottak [Oksanen és mtsi, 2000].  

 A CBD hatását önmagában több kutatócsoport is vizsgálta. Egyes kísérletekben a 
kötő domént a papír szilárdságát növelő adalékként használták fel [Kitaoka és Tanaka, 
2001]. Megfigyelések szerint proteázzal bontott celluláz CBD alegysége egyedejűleg 
fokozta a rostok víztelenedését és szilárdságát [Pala és mtsi, 2001]. A kötő domén 
hatására cellulóz-degradáció nem volt észlelhető (nem szabadult fel oldható cukor), 
emellett a lapsűrűség és a légáteresztés sem változott. A CBD hatását azzal 
magyarázták, hogy az a szubsztráthoz kötődve módosítja annak felületi 
tulajdonságait. 
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A szubsztrát 

A szubsztrát jellege, azaz annak összetétele, hozzáférhetősége és rosthosszeloszlása 
is jelentősen befolyásolja az enzimes reakció eredményességét. A mechanikai rostok 
jellemzően jobban ellanállnak a celluláz enzimeknek, mint a vegyszeres úton feltártak. 
Az egyes szubsztrátok és az egyes enzimek más-más eredményt hoznak. A cellulázok 
káros hatással lehetnek a szilárdsági tulajdonságokra, míg a xilanázok -bár nem 
mindig eredményesek- egyes esetekben a víztelenedés javítása mellett nem gyengítik 
a rostokat [Jackson és mtsi, 1993; Pala és mtsi, 2001]. A mázolt papírok előállításánál 
felhasznált keményítő a körvízben felhalmozódva befolyásolhatja a víztelenedést, ilyen 
esetben amilázos kezelés hozhat eredményt [Kenealy és Jeffries, 2003]. Minden egyes 
rost-típus kísérleteket igényel az optimális enzimes folyamat meghatározására.  

Technológiai paraméterek 

A víztelenedés enzimes kezeléssel való javítása megfelelő reakcióidőt és keverést 
igényel. Az enzim számára optimális pH-n, hőmérsékleten és megfelelő rost-sűrűség 
mellett az enzim hatékony működéséhez azonban akár 15 perc is elegendő. Az enzim 
szükséges mennyisége az enzim típusának és aktivitásának függvénye. Mivel az 
endoglükanázok elsősorban a szubsztrát amorf régióit támadják, a hidrolízis 
előrehaladtával romlik a rostok szilárdsága. Az alkalmazott enzimdózis megválasztását 
a túlzott mértékű hidrolízis elkerülése határozza meg. Általában viszonylag kis 
enzimkoncentráció és rövid reakcióidő a legkedvezőbb [Jackson és mtsi, 1993; 
Bhardwaj és mtsi, 1995; Pala és mtsi, 2001]. Az enzimdózis ill. a reakcióidő 
növelésével már túl sok finom rost szenved hidrolízist és a hosszabb rostok is 
lebontásra kerülnek. Ennél a pontnál már nem a víztelenedés további javulását, 
hanem a szilárdság romlását érjük el. Általában megállapítható, hogy a szekunder 
rostok víztelenedésének javításakor kompromisszum szükséges a szilárdsági jellemzők 
kismértékű romlását illetően. 

A víztelenedés mérése 

A víztelenedés a rostok őrlésének mértékét mutatja, az őrlésfok kifejezéssel a 
rostszuszpenzió minőségét jellemzik. Az őrlésfokból következtetni lehet a papír 
szilárdságára és más fizikai tulajdonságaira. A víztelenedés mértékének 
meghatározására legelterjedtebb módszerek a Kanadai Standard (CSF) és a Schopper-
Riegler (SR) őrlésfokmérés, bár ezen mérések eredményei nem feltétlenül felelnek 
meg a szuszpenzió papírgépen való víztelenedésének, hiszen a mérőeszközök nem 
szimulalják azt. 

 Az enzimes kezelés nyomonkövetésére a víztelenedés mérése mellett szükséges a 
rostszuszpenzióból készült papír fizikai-mechanikai tulajdonságainak (szakító-, 
repesztő-, tépőszilárdság, légáteresztés) vizsgálata. 
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3. Anyagok és módszerek 

3.1 A kísérletekben alkalmazott szubsztrát és tesztelt 
enzimek 

Szubsztrát 

Az enzimes kísérletek szubsztrátjaként Dunakraft 90R jelű, a Dunapack Rt. által 
gyártott zsákpapír került alkalmazásra, mely alapanyag-összetétele a következő: 8% 
tiszta (technikai) cellulóz, 25% egyszer felhasznált kraft feltárással előállított cellulóz 
(un. nátronpapír), 67% hulladék hullám-csomagolóanyag.  

Enzimek 

A szekunder rostok víztelenedésének javítására felhasznált enzimek részben 
kereskedelmi enzimkészítmények, részben saját fermentálású enzimek voltak.  

 A Pergalase A40 elnevezésű kereskedelmi enzimkészítmény Trichoderma celluláz 
és hemicelluláz komponenseket tartalmaz. A gyártó ajánlása szerint alkalmas 
rostszuszpenzió víztelenedésének javítására, különösen hulladékpapír feldolgozása 
esetén. Mivel nem érzékeny az un. anionos szennyezőkre, jól használható szennyezett 
rendszerekben. Nem befolyásolja a hagyományos víztelenedést javító flokkulálószerek 
hatását, azokkal együtt alkalmazható. Az enzim optimális működéséhez javasolt 
körülmények: 40-65oC; pH 4,5-6,5; reakcióidő 0,5-2 óra; rostsűrűség 2-4%. Az 
enzimet a Genencor gyártja, világosbarna folyadékként kerül forgalomba. 

 Az IndiAge Super L kereskedelmi enzimkészítmény genetikailag módosított 
mikroorganizmus által termelt, T. reesei Cel12A endoglükanázt (EGIII) tartalmaz. Az 
IndiAge Super L a textilipar számára, szövetek végkikészítésére tervezett enzim. 
Jellemzői (a gyártó által megadva): optimális pH 4,9-5,5 (alkalmazható pH 4,5-7,5); 
optimális hőmérséklet 40-45oC (alkalmazható 30-50oC). Az enzimkészítmény 
(Genencor) borostyánsárga folyadék. 

 Az Ecostone N400 kereskedelmi enzimkészítmény Melanocarpus albomyces Cel45A 
endoglükanáz komponenst tartalmaz. Textilipari felhasználásra (farmeráru 
kikészítésére) tervezett enzim. Az AB Enzymes Oy által gyártott enzimetkészítmény 
barna folyadék. 

 A CBD szerepét az egyedi EG enzimkomponensek felhasználása esetén vizsgáltuk. 
A T. reesei Cel7B-t (EGI), ill. Cel7B core-t (EGI katalitikus doménje) tartalmazó 
fermentlé előállítása genetikailag módosított T. reesei QM9414 törzzsel történt glükóz-
tartalmú táptalajon [Collén és mtsi, 2001]. A szelektív expressziót a Cel7B (EGI) 
promóterét helyettesítő konstitutív promóter tette lehetővé. Míg a két T. reesei  
rekombinánsban (TrCel7B és TrCel7Bcore rekombináns) az endogén celluláz 
termelését a magas glükóz-koncentráció represszálta, addig a célkomponens az 
Aspergillus nidulans  gliceraldehid-foszfát-dehidrogenáz (GPD, a glikolízis egyik 
kulcsenzime) gén (gpdA) promóterének szabályzása alatt termelődött. 

 Rhodo hermus marinus Cel12A [Hreggvidsson és mtsi, 1996; Halldorsdottir és 
mtsi, 1998; Crennell és mtsi, 2002] kis molekulatömegű (28,5 kDa), cellulóz-kötő 
domént nem tartalmazó endoglükanáza 90oC-os hőmérséklet optimummal 
rendelkezik. Az E. coliban expresszált termofil enzimet tartalmazó fermentlével végzett 
kísérletekkel az enzimkomponens nagysűrűségű őrlés előtti adagolásának lehetőségét 
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vizsgáltuk (a papírgyártás ezen szakaszában a rostszuszpenzió hőmérséklete 90oC 
feletti). 

3.1.1 Enzim-fermentáció 

A T. reesei QM9414 törzs és a rekombinánsok (ld. előbb) fenntartása 3.9%-os PDA 
(Sigma) táptalajon történt. Rázatott lombikok esetén a fermentáció, fermentor esetén 
az inokulum indítása spóraszuszpenzióval történt, 7 napos ferdeagar csövekről. 

TrCel7B (EGI) és TrCel7B core rátáplálásos (fed-batch) fermentáció 
rázatott lombikban 

A T. reesei QM9414 rekombinánsok fermentációja rázatott lombikban (150 ml táptalaj 
750 ml-es Erlenmeyer lombikban), módosított Trichoderma minimál táptalajon (TMM, 
Trichoderma minimal medium), 30°C-on, 8 napon át történt [Colléns és mtsi, 2001]. 
Az alkalmazott táptalaj összetétele: 30 g/l KH2PO4; 8 g/l K2HPO4; 2 g/l (NH4)2SO4; 
0,005 g/l FeSO4·7H2O; 0,0016 g/l MnSO4·H2O; 0,0014 g/l ZnSO4·7H2O; 0,0037 g/l 
CoCl2·6H2O; 40 g/l glükóz; 0,6 g/l MgSO4; 0,6 g/l CaCl2. A glükóz-koncentráció a teljes 
fermentáció során legalább 10 mg/ml volt, 30-40 mg/ml-re állítva koncentrált, csak 
glükózt és (NH4)2SO4-ot tartalmazó tápoldattal, ezúton biztosítva az endogén 
cellulázok represszióját. A proteáz-termelés és a proteolitikus aktivitás gátlása céljából 
a tápoldat pH értékét 10%-os NaOH oldattal naponta pH 6,0-ra állítottuk (a fő 
T. reesei  proteáz egy savas, pH 3-4 körüli optimummal rendelkező aszpartát proteáz, 
pepszin [Haab és mtsi, 1990]). A fermentlé glükóz-tartalmát naponta (vagy 
gyakrabban) dinitroszalicilsavas reagenssel (DNS) mértük [Miller, 1959]. A 
fermentáció végén, a micéliumot lecentrifugálva kapott felülúszót felhasználásig -
20°C-on tároltuk. A célfehérje termelését celluláz aktivitás (pNPC-áz) méréssel és a 
besűrített és sómentesített felülúszóból gélelektroforézist (IEF) követő aktivitás-
festéssel (CMC szubsztráttal) ellenőriztük. 

TrCel7B (EGI) és TrCel7B core fermentáció méretnövelése - fermentáció 
fermentorban, N-gazdag táptalajon 

A T. reesei QM9414 Cel7B ill. Cel7Bcore rekombinánsok rátáplálásos fermentációja a 
fent említett Trichoderma minimál táptalajon történt (TMM, Trichoderma minimal 
medium) a következő módosítással: az (NH4)2SO4 koncentrációja az eredeti 2 g/l 
(0,42 g/l N) helyett 10 g/l (2,1 g/l N) volt. A N-forrás mennyiségének növelését az 
előkísérletekben (szakaszos fermentációk) tapasztalt N-limitáció indokolta. A 
fermentációt 160 rpm fordulatszámon, 30°C-on termosztált 1 napos inokulumról 
indítottuk (50 ml táptalaj 250 ml-es Erlenmeyer lombikban). A T. reesei QM9414 
Cel7B ill. Cel7Bcore rekombinánsok szakaszos (batch) ill. rátáplálásos (fed-batch) 
fermentációját 3 l-es, 2 l munkatérfogattal rendelkező laboratóriumi fermentorban (B. 
Braun Biotech International), 30°C-on, 800 rpm fordulatszámú kevertetés és 0,6 VVM 
levegőztetés mellett, 8 napon át folytattuk. Az állandó pH (pH 6,0) biztosítása 2 M 
NaOH adagolással történt. Az oldott oxigén szintet (DO), a kimenő gáz oxigén és CO2 
szintjét (Tandem dual gas sensor, Adaptive Biosystems) folyamatosan nyomon 
követtük. A rátáplálásos fermentációkban az endogén celluláz-repressziót biztosító 
glükóz-koncentráció szintentartása (>10 g/l) a fent leírtak szerint történt. A 
fermentáció végén a micéliumtól centrifugalással elválasztott, majd ultraszűréssel 
koncentrált (Amicon stirred ultrafiltration cell, 10 kDa NMWL poliéterszulfon membrán, 
Millipore) felülúszót további felhasználásig -20°C-on tároltuk. 



 

T. reesei QM9414 rátáplálásos fermentáció rázatott lombikban 

A T. reesei QM9414 törzs fermentációja 150 ml tápoldatban (750 ml-es Erlenmeyer 
lombikban) a fent említett, 10 g/l (NH4)2SO4–ot tartalmazó módosított TMM táptalajon 
történt. A rátáplálásos fermentációt 30°C-on, pH 6-on (10% NaOH-dal naponta 
állítva), 200 rpm fordulatszámú kevertetés mellett, 8 napig folytattuk. A glükóz-
koncentráció szintentartása (>10 g/l) a fent leírtak szerint történt. A fermentáció 
végén a micélium elválasztása (centrifugalással) után az ultraszűréssel koncentrált 
(Amicon stirred ultrafiltration cell, 10 kDa NMWL poliéterszulfon membrán, Millipore) 
felülúszót további feldolgozásig ill. analízisig -20°C-on tároltuk. 

RmCel12A fermentáció 

A termofil eubaktérium R. marinus celA génjének expresszálása E. coliban történt 
[Halldorsdottir és mtsi, 1998]. A klónozott E. coli (tárolása 20% glicerinben, –80°C-
on) fermentációját 100 ml, ampicillint tartalmazó, 12 órás inokulummal indítottuk. A 
bioreaktorban (teljes térfogat 3 l) megvalósított rátáplálásos fermentáció paraméterei 
a következők voltak: 37°C, pH 7, 12 óra. Az alkalmazott táptalaj összetétele: 2 g/l 
(NH4)2SO4, 14,6 g/l K2HPO4, 3,6 g/l NaH2PO4·2H2O, 2 ml/l 1M MgSO4, 0,5 g/l (NH4)2H-
citrát, 11,9 g/l glükóz, 2 ml/l nyomelemoldat (0,5 g/l CaCl2·2H2O, 16,7 g/l FeCl3·6H2O, 
0,18 g/l ZnSO4·7H2O, 0,16 g/l CuSO4·5H2O, 0,15 g/l MnSO4·H2O, 0,18 g/l CoCl2·6H2O, 
20,1 g/l NaEDTA), 0,1 g/l ampicillin, 0,1 ml/l habzásgátló, rátáplálás: 50 ml/l 1 M 
MgSO4, 10 ml/l nyomelemoldat, 551 g/l glükóz. A fermentációt a növekedést limitáló 
szubsztrát (glükóz) folyamatos rátáplálásával, de elvétel nélkül (csak mintavételezés) 
valósítottuk meg. A fermentáció során az oldott oxigén-szintet 30%-on tartottuk. A 
fermentációt az óránként vett mintákból glükóz-koncentráció, optikai denzitás (OD 
640 nm, minták 0,9% NaCl-dal higítva 0,5 körüli értékre) és szárazanyag-tartalom 
mérésével követtük nyomon. A celluláz termelést IPTG (izopropil-tio- β -D-galaktozid) 

adagolással indukáltuk (1 mM) a megfelelő sejttömeg (OD=30) elérésekor. A 
fermentáció során vett mintákból a sejtfeltárás ultrahanggal, a fermentáció végén, a 
teljes fermentléből nagynyomású homogenizátorral történt. A feltárt sejteket 
tartalmazó fermentlét hőkezeltük (60°C, 20 perc), a sejttörmeléket centrifugálással 
elválasztottuk, majd a felülúszót további vizsgálatig ill. felhasználásig -20°C-on 
tároltuk. A célfehérje termelését gélelektroforézissel (SDS-PAGE), aktivitás-festéssel 
(CMC szubsztráttal) és celluláz aktivitás (CMC-áz) méréssel ellenőriztük. 

3.1.2 Az enzimek, fermentlevek vizsgálata 

Enzimaktivitás 

Az enzimaktivitás kifejezésére használt enzimegység (Ee) µ mol-nyi reakciótermék 

keletkezését jelöli 1 perc reakcióidő alatt. 

 A teljes celluláz komplex hidrolitikus potenciálját jellemző szűrőpapír-bontó 
aktivitás (FPA) meghatározása során 1,5 ml megfelelően higított, pufferolt (pH 4,8) 
enzimoldat és 50 mg (1x6 cm) Whatman No. 1 szűrőpapír 60 perces 50°C-on történő 
inkubálását követően az enzimreakció leállítása 3,0 ml DNS (dinitro-szalicilsav) oldat 
hozzáadásával történt. A reakciótermék (redukáló véget tartalmazó hidrolízis-termék) 
mennyiségének meghatározását redukáló cukor tartalom méréssel végeztük. 

 A CMC-áz (karboxi-metil-cellulóz-bontó) aktivitás meghatározása során 1,0 ml 
megfelelően higított, pufferolt enzimoldat és 0,5 ml 1%-os CMC oldat összekeverését 
30 perces inkubálás követte (a vizsgálat hőfokán), majd az enzimreakció leállítása 
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3,0 ml DNS (dinitro-szalicilsav) oldat hozzáadásával történt. A reakciótermék 
(redukáló véget tartalmazó hidrolízis-termék) mennyiségének meghatározását 
redukáló cukor tartalom méréssel végeztük.  

 A redukáló cukor (RC) tartalom meghatározása dinitroszalicilsav (DNS) reagenssel 
1,5 ml, kb. 0,6-0,8 mg glükózt (vagy ezzel azonos redukáló képességű komponenst) 
tartalmazó mintából történt. A megfelelően higított vizsgálandó oldathoz 3,0 ml DNS 
oldat adagolását a színreakció eléréséhez 5 percre forrásban lévő vízben történő 
termosztálás, majd hűtés (szobahőmérsékletűre) követte. 16,0 ml desztillált vízzel 
történő higítás után a cukor tartalom meghatározása fényelnyelés mérésével történt 
550 nm hullámhosszon. A referencia minta a vizsgálandó oldat helyett 1,5 ml 
desztillált vizet tartalmazott. A kalibrációs diagram glükóz standarddal készült. 

 pNPC-áz (p-nitrofenil- β-D-cellobiozid-bontó) EG aktivitás meghatározása során 
0,100 ml megfelelően higított enzimoldat és 0,900 ml 3,0 mM-os p-nitrofenil- β-D-
cellobiozid reagensoldat (60 mM-os nátrium-acetát oldattal pH 4,8-ra pufferolva) 
összekeverését 30 perces inkubálás követte 50°C-on, majd a reakció leállítása (és a 
kromofór reakciótermék detektálásához megfelelő pH biztosítása) 0,500 ml 2%-os 
Na2CO3 oldat hozzáadásával történt. A keletkező p-nitrofenol koncentráció 
meghatározását fotometrálással, 410 nm-en, enzimoldat helyett desztillált vizet 
tartalmazó referencia mintával szemben (ha az enzimoldat színtelen) végeztük. 
T. reesei QM9414 glükóz tartalmú táptalajon folytatott fermentáció során a felulúszó 
jelentős fényelnyelése (410 nm-en) miatt a referencia minta enzimoldatot 
tartalmazott, viszont pNPC reagens nélkül készítettük. A kalibrációs diagram felvétele 
p-nitrofenol standarddal történt. 

Enzimaktivitás hőmérséklet- és pH-függése 

A kereskedelmi enzimkészítmények és fermentált enzimek aktivitásának pH-függését 
az adott enzimre jellemző optimális hőmérsékleten (T. reesei enzimek esetén 
jellemzően 50°C-on), különböző pufferek felhasználásával vizsgáltuk. Az aktivitás 
hőmérséklet-függésének mérése az adott enzimre jellemző optimális pH-n (T. reesei 
enzimek esetén jellemzően pH 4,8-on) történt. 

Fehérje-tartalom 

Az összfehérje-tartalom meghatározása során 0,250 ml megfelelően higított 
enzimoldat (kereskedelmi enzimkészítmény, ill. fermentlevek feülúszói) és a mintához 
adagolt 2,750 ml Coomassie Brillant Blue G250 reagensoldat elegyének 10 perces 
színreakcióját (szobahőmérséklet) fényelnyelés-mérés követte. A fotometrálás 
595 nm-en, enzimoldat helyett desztillált vizet tartalmazó referencia mintával 
szemben történt. A kalibrációs diagram bovin szérum albumin (BSA) standarddal 
készült. 

Gélelektroforézis, aktivitás-festés 

A fermentlében található fehérjék elválasztása molekulaméretük (SDS-PAGE, NuPAGE 
Bis-Tris Electrophoresis system, Invitrogen), ill. izoelektromos pontjuk (pI) alapján 
(izoelektromos fókuszálás, PhastGel IEF 3-9, Amersham Biosciences) történt besűrített 
és sómentesített felülúszókból (Amicon stirred ultrafiltration cell, 10 kDa NMWL 
poliéterszulfon membrán, Millipore; Ultrafree centrifugal filter unit, 10 kDa NMWL 
poliszulfon membrán, Millipore; Microsep centrifugal devices, 10 kDa NMWL 
poliéterszulfon membrán, Pall Corporation). A molekulaméret ill. izoelektromos pont 
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meghatározására Mw ill. pI markereket (Invitrogen, Amersham Biosciences) 
használtunk. 

 Az endoglükanáz aktivitás-festés két azonos gél egyidejű futtatásával történt. Ezek 
közül az egyiket megfestettük a fehérjék detektálásához (colloidal Coomassie stain). A 
másikat pufferben (pH 7,5 RmCel12A, pH 4,8 TrCel7B esetén) előinkubáltuk, majd 
szubsztrátként karboximetil-cellulózt (CMC) tartalmazó agar géllel fedtük be. Az 50°C-
on, 1 órán át tartó inkubálás után a szubsztrát-gélt kongó-vörös oldatban festettük 
(0,1%, 10 perc RmCel12A esetén, ill. 0,2%, 4 óra TrCel7B esetén), majd a felesleges 
festék eltávolítására 1 M NaCl oldattal mostuk. 

3.2 Enzimes kezelések 

A minták elkészítése az ISO 5263 szabvány szerint, néhány módosítással történt. Az 
alapanyagból (Dunakraft 90R zsákpapír) tépett papírdarabok 2 órás csapvízben 
történő áztatását 45.000 összfordulatszámú dezintegrálás követte. Alumínium-szulfát 
adagolása után az így elkészített 1000 g 3,5%-os rostszuszpenziót a kísérlet 
hőmérsékletén, állandó keverés mellett termosztáltuk. 

 A szekunder rostok enzimes kezelésének körülményei az ipari feldolgozás 
paramétereihez igazodtak. A 3,5%-os rostszuszpenzió enzimes kezelése 35°C-on 
(kivéve a termostabil endoglükanázzal végzett kísérleteket), 1,0 ill. 1,5 órás 
reakcióidővel történt. A megfelelő pH-t az ipari folyamatban retenciós- és 
flokkulálószerként alkalmazott, annak megfelelő mennyiségű (3%) alumínium-szulfát 
adagolással biztosítottuk. 

 Az azonos keverési és termosztálási körülmények biztosításához, minden egyes 
kísérletben azonos mennyiségű, 1000 g szuszpenziót kezeltünk, azonos keverési 
paraméterek mellett (700 rpm). Az enzimes reakció leállítása 10 perces forralással 
történt, melynek az előkísérletek statisztikai értékelése alapján nincs szignifikáns 
hatása a rostszuszpenzió víztelenedésére. A referencia kezelések azonos módon, de 
enzim-adagolás nélkül zajlottak. Minden egyes beállítás vizsgálata 3 párhuzamos 
kezeléssel történt. 

Kísérleti terv az enzimes kezelés optimalizálására 

Pergalase A40 és IndiAge Super L kereskedelmi enzimkészítmények esetén 32 kísérleti 
tervvel (3x3 keresztosztályozás), másodfokú modellt illesztve vizsgáltuk az enzimdózis 
és a reakcióidő hatását a szekunder rostok víztelenedésére. Az értékelésben a 
faktorok kölcsönhatását is vizsgáltuk. Mindkét faktort három szinten vizsgáltuk: 0,05; 
0,1 és 0,2% (g/100g száraz rost) enzimdózis, ill. 30, 60 és 90 perc reakcióidő mellett. 

3.2.1 A kezelések hatásának vizsgálata 

Az enzimes kezelések hatását a rostszuszpenzió/papír (a rostszuszpenzióból készített 
próbalapok) következő tulajdonságaira vizsgáltuk: víztelenedés, vízvisszatartás, 
légáteresztés, repesztő-, szakító- és tépőszilárdság. Emellett egyes minták rost-
szerkezetének változását elektronmikroszkópos vizsgálattal is nyomon követtük. 

Rostjellemzők 

A szekunder rostok víztelenedésének jellemzése Schopper-Riegler őrlésfok méréssel 
történt, az EN ISO 5267-1 szabvány szerint. Az őrlésfok a papíriparban a köztitermék, 
a rostszuszpenzió víztelenedésének jellemzésére használt mérőszám. 
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3.1. ábra   Schopper-Riegler őrlésfokmérő készülék 

A SR őrlésfokmérés során a vizsgált 
(dezintegrált vagy őrölt), 0,2%-osra 
higított rostszuszpenzió a készülékbe 
töltés után a tömítőkúp felemelésével 
a készülék szitára jut, ahol annak 
rosttartalma rostpárnát alakít ki. (A 
SR őrlésfokmérő készülék fém 
szitaszövete szabványban 
meghatározott szerkezetű, 10 mm-
enként 24 vetülék- és 32 láncfonalból 
áll.) A szuszpenzió víztartalma a 
választókamrába folyik, ahonnan az 
alsó, szűkebb ill. az oldalsó, 
szélesebb kifolyónyíláson keresztül 
távozik. A szitáról lefolyó 
vízmennyiség jellemzően több, mint 
amennyi az alsó kifolyónyíláson 
elfolyni képes, így az egyidejűleg az 
oldalsó nyíláson is távozik. Utóbbi 
mennyiség mérésére °SR-beosztású 
mérőhenger szolgál, melyen 1000 ml 
elfolyt vízmennyiség megfelel 0 °SR-
nak, valamint 0 ml 100 °SR-nak. Így 
a kisebb °SR érték jobb/gyorsabb 
víztelenedést, míg a nagyobb °SR 
érték rosszabb/lassúbb víztelenedést 
mutat. [E. standard, SR, 2000]. 

A mérések során a mért °SR-ra gyakorolt elektrolit-hatás csökkentésére a 
rostszuszpenzió higítása csapvízzel (konduktivitása kb. 50 mS/m) történt a 
szabványban meghatározott desztillált vízzel ellentétben [Huiren és mtsi, 1993]. A 
szitaszöveten visszatartott anyag száraz rost mennyiségének meghatározása után a 
mért őrlésfokot -a megfelelő táblázat alapján- 2,0 g/1000 ml-hez tartozó értékre 
korrigáltuk. 

 A papírgyártás során -elsősorban a szárítás alatt- a rostok szerkezete megváltozik, 
veszítenek képlékenységükből, merevebbek, keményebbek lesznek, azaz 
elszarusodnak. A folyamatban a rostok pórusai bezáródnak, ellaposodnak, így kevésbé 
képesek a víz megkötésére, a vízben való duzzadásra, emiatt szilárdságuk is romlik. 
Kísérleteinkben az enzimes kezelés hatását a rostok duzzadási készségére a 
vízvisszatartás (WRV) mérésével követtuk nyomon TAPPI szabvány szerint. A mérés 
paramétereit a szűrőfelületen való 1400 g/m2 száraz rost-vastagság eléréséhez és 
900 x g centrifugális gyorsuláshoz állítottuk be. 

 A rostszuszpenzió frakcionálása Bauer-McNett rost-osztályozóval történt a 
következő tartományokra (a készülék szitaszövetének mesh-száma szerint): 14, 14-
30, 30-50, 50-100, 100-200 és 200 mesh. A rosthosszúság átlagokat és a 
rosthosszúság eloszlását Kajaani FS-100 rost-analizátorral határoztuk meg. 
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 A rostfelület jellemzését pásztázó elektron-mikroszkópos (SEM) analízissel 
végeztük (JSM-5600 LV típus). A mintatartóra szárított, platinával bevont minták 
vizsgálata 25 kV gyorsítófeszültséggel történt. 

Papír fizikai és mechanikai tulajdonságai 

Az enzimes kezelések fizikai és mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásának 
megállapítása a rostszuszpenzióból szabványos körülmények között készült 
próbalapokon, meghatározott paraméterű légtérben klimatizált mintákon való 
mérésekkel történt. 

 A próbalapok Rapid-Köthen lapképző berendezésen, az ISO 5269-2 szabvány 
szerint készültek. A próbalapok légáteresztését Gurley denzométeren, az MSZ 5470 
szabvány szerint mértük, majd az adott felületen (4,32 cm2) adott mennyiségű 
(100 ml) levegő áteresztéséhez szükséges idő értéket ml/s értékre számoltuk át. A 
próbalapok mechanikai tulajdonságainak, azaz repesztő-, szakító- és 
tépőszilárdságának mérése az MSZ 5361, az MSZ ISO 1924-1 és az MSZ ISO 1974 
szabvány szerint történt. 





 

4. Kísérleti eredmények és értékelésük 

4.1 Papírpép előállításának, kezelésének és víztelenedés 
(°SR) mérésének standardizálása 

A szekunder rostok víztelenedésének jellemzése Schopper-Riegler őrlésfok méréssel 
történt (ld. 3.1.3 fejezet). Az előkísérletek során tapasztalt mérési bizonytalanság 
csökkentése érdekében elvégeztük a rostszuszpenzió előállításának, kezelésének és 
víztelenedés mérésének hibaanalízisét, majd rögzítettük a kísérletek lépéseit és a 
mérési metodikát. A standardizált módszerrel előállított és mért referencia 
rostszuszpenziók víztelenedésének (°SR) variancia komponens analízis eredményei 
alapján számítottuk az enzimes kezelések során szükséges ismétlésszámot [II]. 

Előkísérlet – a mért SR őrlésfokok értékelése 

A SR mérés reprodukálhatóságának és ismételhetőségének jellemzésére a referencia 
rostszuszpenziók víztelenedését 7 párhuzamos rostszuszpenzióból mértük, pépenként 
10-10 ismételt SR méréssel. A kísérleti adatok feldolgozását a Statistica programmal 
végeztük [Statistica for Windows]. Az un. dobozos ábrán (box-plot – 4.1. ábra) a 
7×10 mérés szélső értékei (minimum és maximum értékek), kvartilisei (a nagyság 
szerint sorba állított értékek középső 50%-ának határértékei) és tapasztalati 
mediánjai (ennél kisebb és nagyobb értékeket egyforma gyakorisággal vesz fel a 
változó) láthatók. A minimum és az alsó kvartilis által határolt intervallumban van az 
adatok 25%-a, és ugyancsak 25%-uk található a felső kvartilis és a maximum érték 
között. 
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4.1. ábra   Referencia rostszuszpenziók °SR értékei - előkísérlet 

A mért °SR értékek varianciakomponens analízise (ANOVA) alapján az egyes 
rostszuszpenziókból mért °SR-ok varianciája (becsült elméleti szórásnégyzete) 
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=2ˆ Dσ

=2ˆ eσ

2,73 °SR2, 

míg az egyes rostszuszpenziók közötti eltérés varianciája 

8,32 °SR2,  

így a teljes ingadozás varianciája (a kettő összege) 11,05 °SR2. Ebből adódóan a SR 
mérés bizonytalansága ± 2·3,32 °SR (±6,6 °SR), tehát a mérések szórása mind az 
egyes rostszuszpenziók, mind az ismételt mérések között túl nagy az enzimes 
kezelések során elérni kívánt 3-6 °SR-nyi eltérések kimutatására. 

Hibaanalízis 

Az elméletileg azonos minták és rostszuszpenziók SR őrlésfokkal mért víztelenedés 
értékei közt tapasztalt nagyfokú eltérések miatt megvizsgáltuk azon faktorokat, 
melyek a rostszuszpenzió készítése, annak enzimes kezelése, valamint a víztelenedés 
mérése során hatással lehetnek a mért jellemzőre. A bizonytalanságot okozó tényezők 
felderítése érdekében a teljes folyamat minden egyes lépését –mégha triviálisnak tűnt 
is- megvizsgáltuk, majd rögzítettük a standardizált módszerben (részletesen ld. II). 

Standardizált módszer értékelése 

A standardizált módszer értékelésével egyidejűleg az enzimes kezelések során a pH 
beállítására felhasználni kívánt Al2(SO4)3 (papíripari retenciós és flokkulálószer) 
víztelenedésre gyakorolt hatását is vizsgáltuk (3 g/100 g száraz rost). 

 Ebben a kísérletsorozatban szintén referencia rostszuszpenziók víztelenedését 
vizsgáltuk Al2(SO4)3 adagolással, ill. anélkül, 5 ismétléssel, rostszuszpenziónként 10-
10 °SR-ot mérve. 
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4.2. ábra   Referencia rostszuszpenziók °SR értékei – standardizált módszer 



 

A mért °SR értékek (4.2. ábra) varianciaanalízise szerint az egyes rostszuszpenziókból 
mért °SR-ok varianciája 
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=2ˆ Dσ

=2ˆ eσ

0,81 °SR2,  

míg az egyes rostszuszpenziók közötti eltérés varianciája 

1,04 °SR2, 

így a teljes ingadozás varianciája (a kettő összege) 1,85 °SR2. Ebből adódóan a SR 
mérés bizonytalansága ± 2·1,36 °SR (±2,7 °SR), vagyis elegendően kis értékű a 
tervezett 3-6 °SR-nyi eltérések meghatározására. 

 A variancianalízis az Al2(SO4)3 nem-szignifikáns hatását mutatta a mért SR 
őrlésfokra, bár az 4.2. ábra tanusága szerint az egyes ismétlések közti ingadozások 
Al2(SO4)3 jelenlétében kisebb mértékűek. 

Szükséges ismétlésszám meghatározása 

Az enzimes kezelések során alkalmazott ismétlések számát mind az azonos 
beállításokkal végzett enzimes kezelések, mind az egyes kezelések után történő 
víztelenedés mérések számát illetően a standardizált módszer szerinti referencia 
mérések variancia komponens analízis eredményeiből számítottuk (részletesen ld. II). 

 Különböző enzimkészítmények, enzimdózisok és reakcióidők alkalmazása esetén 
mintánként 5 ismételt °SR mérés és beállításonként 3-3 kezelés szükséges a tervezett, 
3 °SR-nyi különbség kimutatásához az eltérő kísérleti beállítások között 90%-os 
biztonsági szint mellett. A fent megállapított ismétlésszámok kerültek alkalmazásra a 
kesőbbi enzimes (ill. referencia) kezelések értékelése során. 

4.2 Kereskedelmi cellulázok vizsgálata 

4.2.1 Komplex celluláz 

4.2.1.1 Pergalase A40 – T. reesei celluláz komplex 

A Pergalase A40 (korábban Liftase A40, Trichoderma celluláz és hemicelluláz komplex) 
rostszuszpenzió víztelenedésének javítására ajánlott kereskedelmi enzimkészítmény, 
mely az irodalom szerint mind laboratóriumi, mind üzemi kísérletekben jó 
eredménnyel került alkalmazásra [Pommier és mtsi, 1989; Pommier és mtsi, 1990; 
Bhardwaj és mtsi, 1995; Moran, 1996; Nagarajan és Sarkar, 1996; Sarkar, 1997; 
Bhardwaj és mtsi, 1997; Kantelinen és mtsi, 1997]. Mivel az egyes enzimek hatását az 
adott szubsztrát összetétele és a kezelési körülmények nagyban befolyásolják, 
kísérleteket végeztünk annak megállapítására, hogy az általunk vizsgált szekunder 
rostok tulajdonságai milyen mértékben javíthatók ezen kereskedelmi enzim 
segítségével [III]. 

 Általában a Trichoderma cellulázok jellemző optimális hőmérséklete és pH értéke 
50°C és pH 4,8. A papírgyártás körülményei azonban ingadoznak és a gyártás során a 
rostszuszpenzió hőmérséklete nem azonos a fent említett értékkel. Kísérleteink 
paramétereit a Dunapack Rt. hulladékpapírt feldolgozó, zsákpapír-gyártósorán mért 
értékekhez igazítottuk, ahol az enzimadagolás lehetséges pontján (mezofil enzimek 
esetében) és annak környezetében a rostszuszpenzió hőmérséklete kb. 35°C. 



 

 A kezelést megelőző Al-szulfát-adagolás hatására a szekunder rostszuszpenzió 
kezdeti kb. 7,6-os pH-ja jellemzően kb. pH 4-re csökken, majd lassan emelkedik, így 
az enzimes kezelés során értéke 4,5-5,1 (4.3. ábra). 
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4.3. ábra   Szekunder rostszuszpenzió kezelésének pH profilja 

Enzimaktivitás hőmérséklet- és pH-függése 

A fent említett okokból megvizsgáltuk az enzimkészítmények aktivitásának 
hőmérséklet- és pH-függését. A Pergalase A40 aktivitása (4.4. ábra) a hőmérséklet 
függvényében meredeken változik, 30 és 40°C-on a 60°C-on mért maximális 
aktivitásának (az ábrán 100%-nak jelölve) csupán 20 ill. 40%-át mutatja. A Pergalase 
A40 aktivitása a pH változásával pH 5 alatt és felett is meredeken csökken, bár pH 4,7 
és 5,8 között 90% feletti aktivitást mutat. 
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4.4. ábra   Pergalase A40 kereskedelmi enzimkészítmény enzimaktivitása (FPA) különböző 
hőmérséklet és pH értékeken. 
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Kezelési paraméterek optimalizálása 

Az enzimes kezelés optimalizálására elvégzett kísérletekben vizsgáltuk az enzimdózis 
és a reakcióidő hatását a szekunder rostok víztelenedésére. A vizsgált faktorok értékei 
a következők voltak: 0,05; 0,1 és 0,2% (száraz rostra) enzimdózis, ill. 30, 60 és 
90 perc reakcióidő. Mindkét faktor szignifikáns hatással volt a °SR-ra. Pergalase A40 
esetén a vizsgált tartományban a legjobb víztelenedést (legkisebb °SR-ot) 0,2% 
enzimdózisnál 60 perces reakcióidő mellett mértük (4.5. ábra). 

 

 

4.5. ábra   Illesztett modell függvény az enzimes kezelés optimalizálására. Pergalase A40 
kereskedelmi enzimkészítménnyel kezelt szekunder rostszuszpenzió víztelenedése (°SR) 
különböző enzimdózis és reakcióidő mellett. A °SR csökkenését a szintfelület sötétedése jelzi. 

Az enzimes kezelés hatása 

Az enzimes kezelés rost- és papír-tulajdonságokra gyakorolt hatását az optimalizálás 
során leghatékonyabbnak bizonyult beállítások mellett vizsgáltuk. Pergalase A40-nel 
végzett kísérletek eredményeit a 4.1. és 4.2. táblázat tartalmazza.  

4.1. táblázat   Pergalase A40-nel végzett enzimes kezelés hatása a rost- és papír-tulajdonságokra 

Rost- / papírtulajdonság Referencia Pergalase A40 
Víztelenedés, °SR (CSF) 37 ± 0,5 (340) 35 ± 0,8 (364) 

Vízvisszatartás, % 144 ± 6 135 ± 6 

Légáteresztés, ml/s 2,99 ± 0,23 3,70 ± 0,31 

Repesztőszil. mutató, kPa·m2/g 3,06 ± 0,07 3,21 ± 0,04 

Tépőszil. mutató, Nm2/kg 10,81 ± 0,49 9,49 ± 0,90 

Szakítószil. mutató, Nm/g 51,4 ± 1,5 53,9 ± 2,1 

 
A Trichoderma cellulázkomplexszel végzett kezelés hatására a víztelenedés csupán 
kismértékű javulást mutatott, bár a °SR 5%-os csökkenése statisztikailag szignifikáns 
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volt. A rostok képlékenységét jellemző vízvisszatartás érték (water retention value, 
WRV) nem szignifikáns, 6%-os romlását tapasztaltuk. A kezelt rosztszuszpenzióból 
előállított papír légáteresztése jelentősen jobbnak bizonyult (közel 20%-os javulás), 
mint a kontroll. A kezelés hatására a tépőszilárdság szignifikánsan romlott. A többi 
vizsgált papír-tulajdonság a cellulázkomplex hatására javult, bár a 
szakítószilárdságban elért javulás nem volt szignifikáns. 

4.2. táblázat   Rostszuszpenzió fizikai jellemzői 

Jellemző Referencia Pergalase A40 
Átlagos rosthosszúság, mm   

 Hosszúsággal súlyozott 1,68 1,65 

 Számtani 0,87 0,85 

Finomrostok (<0,2 mm) aránya, %   

 Hosszúsággal súlyozott 2,04 2,14 

 Számtani 20,18 22,46 

 

Pergalase A40 hatására a rosthosszeloszlásban a kisméretű rostok arányának 
szignifikáns növekedése volt megfigyelhető: Kajaani rost-analízissel a 0,2-0,8 mm 
tartományban (4.6. ábra) és a finom rostok arányában (4.2. táblázat), Bauer-McNett 
osztályozással a 200-as mesh számú szitán átjutó, un. törmelékrostok (finomrostok) 
arányában (4.7. ábra). 

 

 

4.6. ábra   Referencia (fehér oszlop) és Pergalase A40 kereskedelmi enzimkészítménnyel kezelt 
(szürke oszlop) szekunder rostszuszpenzió rosthosszeloszlása - Kajaani rost-analízis. 
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4.7. ábra   Referencia (fehér oszlop) és Pergalase A40 kereskedelmi enzimkészítménnyel kezelt 
(szürke oszlop) szekunder rostszuszpenzió rosthosszeloszlása - Bauer-McNett osztályozás. 

4.2.2 Egyedi celluláz komponensek 

A kereskedelmi enzimkészítmények általában különböző enzimek keverékét 
tartalmazzák, így a célkomponens(ek) mellett egyéb, a folyamatban akár káros 
szerepet játszó cellulázok is lehetnek. Enzimkeverékek használatakor meglehetősen 
bonyolult a kulcskomponensek meghatározása, ezért az egyedi komponensek 
vizsgálata elengedhetetlen az optimális összetétel meghatározásához. Izolált egyedi 
fehérjék alkalmazásakor felmerül azonban a probléma, hogy az izolált enzim hatása 
eltérhet más komponensekkel való együttes hatásban (szinergizmus) való 
részvételétől. Másrészt, egyedi enzimkomponensek előállítása szeparálás, tisztítás 
utján meglehetősen költséges, idő-, eszköz- és munkaigényes folyamat. Utóbbi 
szempontból egyszerűbb megoldás genetikai módosítás (heterológ expresszió, a 
célfehérjét kódoló génszakasz megtöbbszörözése és/vagy az egyéb komponenseket 
kódoló génszakasz kivágása, represszálása) útján elsősorban a célenzimet tartalmazó 
fermentlé előállítása. 

4.2.2.1 IndiAge Super L – T. reesei Cel12A (EGIII) 

A hulladékpapír rostjainak enzimes kezelése során celluláz-keverékek használatakor 
egyes komponensek nemkívánatos hatással lehetnek a rost- vagy 
papírtulajdonságokra. Egyedi komponensek alkalmazásával irányítottabb hatás érhető 
el. A szekunder rostok rosszabb víztelenedéséért elsősorban az amorf régióban 
gazdag, magas finomrost-tartalom felelős. Mivel a celluláz-kompenensek közül az 
endoglükanázok támadják a rendezetlenebb cellulóz részeket, ezen 
enzimkomponensek alkalmazásával döntően a nagy fajlagos felületű, tehát könnyen 
hozzáférhető, amorf cellulózt nagy arányban tartalmazó finomrostok hidrolízise 
várható.  Fent említett tények indokolták az IndiAge S. L, főkomponensként T. reesei 
Cel12A (EGIII)-t tartalmazó kereskedelmi enzimkészítmény tesztelését szekunder 
rostokon [III]. 
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Enzimaktivitás hőmérséklet- és pH-függése 

Az IndiAge S. L enzimkészítmény maximális celluláz aktivitása (FPA) széles pH 
tartományt ölel fel, kb. pH 3,5 és 6,5 között, endoglükanáz aktivitása (CMC-áz) a 5-
6,5 pH-tartományban 80-100%-os aktivitást mutat (4.8. ábra). Aktivitásának 
hőfokfüggése hasonló állandóságot mutat, celluláz aktivitása 80-100% a 25-55°C, 
endoglükanáz aktivitása pedig a 40-60°C hőmérséklet-tartományban (4.8. ábra). A 
papíripari felhasználás szempontjából érdekes 30-40°C-os hőmérséklettartományban 
maximális celluláz aktivitásának 90-100%-a, endoglükanáz aktivitásának pedig 60-
85%-a mérhető. 
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4.8. ábra   IndiAge S. L kereskedelmi enzimkészítmény celluláz (FPA) és endoglükanáz (CMC-áz) 
enzimaktivitása különböző hőmérséklet és pH értékeken. 

Kezelési paraméterek optimalizálása 

Az IndiAge S. L enzimkészítménnyel végzett enzimes kezelés optimalizálását célzó 
kísérletekben mind az E/S arány, mind a reakcióidő meghatározó faktornak bizonyult. 
A vizsgált tartományban (0,05; 0,1 és 0,2% enzimdózis, ill. 30, 60 és 90 perc 
reakcióidő) a legkisebb °SR-ot 0,2% enzimdózisnál 90 perces reakcióidő mellett 
mértük (4.9. ábra). 
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4.9. ábra   Illesztett modell függvény az enzimes kezelés optimalizálására. IndiAge S. L 
kereskedelmi enzimkészítménnyel kezelt szekunder rostszuszpenzió víztelenedése (°SR) 
különböző enzimdózis és reakcióidő mellett. A °SR csökkenését a szintfelület sötétedése jelzi. 

Az enzimes kezelés hatása 

Az enzimes kezelés rost- és papír-tulajdonságokra gyakorolt hatását az optimális 
enzimdózis és reakcióidő (0,2%, 90 perc) mellett vizsgáltuk. Az IndiAge S. L 
enzimkészítménnyel elért kísérleti eredményeket a 4.3. és 4.4. táblázat tartalmazza. 

4.3. táblázat   IndiAge S. L-lel végzett enzimes kezelés hatása a rost- és papír-tulajdonságokra 

Rost- / papírtulajdonság Referencia IndiAge S. L 
Víztelenedés, °SR (CSF) 37 ± 0,5 (340) 31 ± 0,7 (414) 

Vízvisszatartás, % 144 ± 6 168 ± 7 

Légáteresztés, ml/s 2,99 ± 0,23 3,47 ± 0,15 

Repesztőszil. mutató, kPa·m2/g 3,06 ± 0,07 3,23 ± 0,08 

Tépőszil. mutató, Nm2/kg 10,81 ± 0,49 8,06 ± 0,27 

Szakítószil. mutató, Nm/g 51,4 ± 1,5 52,2 ± 2,2 

4.4. táblázat   Rostszuszpenzió fizikai jellemzői 

Jellemző Referencia IndiAge S. L 
Átlagos rosthosszúság, mm   

 Hosszúsággal súlyozott 1,68 1,78 

 Számtani 0,87 0,91 

Finomrostok (<0,2 mm) aránya, %   

 Hosszúsággal súlyozott 2,04 1,94 

 Számtani 20,18 21,79 
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A T. reesei Cel12A (EGIII)-val végzett kezelés hatására a víztelenedés és a rostok 
képlékenységét jellemző vízvisszatartás érték (WRV) szignifikáns, 16-16%-os javulását 
tapasztaltuk. A kezelés hatására a légáteresztés és a repesztőszilárdság szignifikánsan 
javult (14%, ill. 5%), a tépőszilardság jelentősen romlott (szignifikáns, 25%), a 
szakítószilárdságban elért javulás nem volt szignifikáns. 

 

 

4.10. ábra   Referencia (fehér oszlop) és IndiAge S. L kereskedelmi enzimkészítménnyel kezelt 
(szürke oszlop) szekunder rostszuszpenzió rosthosszeloszlása - Kajaani rost-analízis. 
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4.11. ábra   Referencia (fehér oszlop) és IndiAge S. L kereskedelmi enzimkészítménnyel kezelt 
(szürke oszlop) szekunder rostszuszpenzió rosthosszeloszlása - Bauer-McNett osztályozás. 
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IndiAge S. L hatására a rosthosszeloszlás javult, a kisméretű rostok arányának 
szignifikáns csökkenését tapasztaltuk Kajaani rost-analízissel a 0,2-1,0 mm 
tartományban (4.10. ábra) és a finom rostok arányában (4.4. táblázat), bár Bauer-
McNett osztályozással a 200-as mesh számú szitán átjutó, un. törmelékrostok 
(finomrostok) arányának csökkenése nem volt megfigyelhető (4.11. ábra). 

 A rostok pásztázó elektron-mikroszkópos vizsgálata 0,2% enzimdózis alkalmazása 
mellett nem mutatott egyértelmű változást, de megnövelt (10-szeres) enzimdózis 
esetén a felület „letisztulása” volt látható a rostok jelentős hányadánál (4.12. ábra). A 
SEM analízis a kisméretű, nagy fajlagos felületű részek enzimes hidrolízisét mutatta. 

 

 
 

 

4.12. ábra   Referencia (felső kép) és megnövelt dózisú (2,0%) IndiAge S. L kereskedelmi 
enzimkészítménnyel kezelt (alsó kép) szekunder rostszuszpenzió elektron-mikrográfja. 

Értékelés, következtetések 

Pergalase A40 és IndiAge S. L összehasonlítása 

Az ipari gyártási paraméterek ingadozása miatt a tervezhető alkalmazás 
szempontjából kedvező az enzim hidrolizáló képességének viszonylagos állandósága, 
azaz aktivitásának széles hőmérséklet- és pH-tartományt felölelő maximuma. Az 
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IndiAge S. L megfelel a fent említett kritériumnak, 25-55°C hőmérséklet-
tartományban, ill. pH 3,5 és 6,5 között 80-100%-os celluláz aktivitást (FPA) mutat. A 
Pergalase A40 aktivitása azonban meglehetősen érzékeny mind a hőmérséklet, mind a 
pH megváltozására (4.4. ábra).  

 Mindkét kereskedelmi enzimkészítmény alkalmasnak bizonyult a víztelenedés 
javítására az ipari körülményeket közelítő kísérletekben, amint azt a SR őrlesfokban 
elért csökkenés mutatja. Bár a vizsgált tartományban leghatékonyabbnak talált és a 
kezelésekben alkalmazott enzimdózis (g/g száraz rost) azonos volt a két 
enzimkészítmény esetén (4.5. táblázat), az IndiAge S. L jóval nagyobb mértékű 
javulást (16% °SR csökkenés) okozott a víztelenedésben, mint a Pergalase A40 (5% 
°SR csökkenés). Mivel az IndiAge S. L T. reesei  EGIII (Cel12A) endoglükanázt 
tartalmaz, a Pergalase A40 pedig teljes T. reesei  celluláz komplexet, az eredmények -
összhangban az irodalomban található megfigyelésekkel- alátámasztják azt az 
elméletet, miszerint az EG-ok szerepe kulcsfontosságú a víztelenedés javításában 
[Stork és mtsi, 1995; Kamaya, 1996; Oksanen és mtsi, 2000],. Azonban annak 
ellenére, hogy az alkalmazott enzimmennyiség Pergalase A40 esetén nagyobb „bevitt” 
EG aktivitást (CMC-áz) jelentett (4.5. táblázat), kisebb mértékű javulást okozott a 
víztelenedésben. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a Pergalase A40-ben található EG-
ok, azaz elsősorban az EGI (Cel7B) és EGII (Cel5A) (mint fő T. reesei EG 
komponensek), kevésbé hatékonyak a víztelenedés javításában, mint az EGIII 
(Cel12A). Másfelől, az EGIII (Cel12A) hatékony működésének magyarázata rejtőzhet 
az EGIII (Cel12A) kis molekulaméretében (25 kDa), mely megkönnyíti az 
enzimmolekula penetrációját, ill. a szubsztrát-kötő domén „hiányában”. Mivel a 
katalitikus domén is kötődik a szubsztráthoz, valószínűleg a CBD nélkül termelt 
celluláz komponensek hatékony működéséhez nincs szükség kötő doménre. Ezt 
alátámasztja az a tény is, hogy pl. a T. reesei legalább 5 különböző endoglükanázt 
termel, melyek egyedi funkciója ugyan nem tisztázott, de valószínű, hogy a kisméretű 
endoglükanáz komponensek szerepe szoros összefüggésben van méretükkel. A kis 
molekulaméret nagyfokú mobilitást tesz lehetővé, így ezek a komponensek képesek 
behatolni a nagyobb enzimmolekulák számára nehezen, vagy egyáltalán nem 
hozzáférhető pórusokba is. Ha a kis molekulaméret célja valóban a „mozgékonyság” 
biztosítása, akkor a katalitikus domén megfelelő kötőképessége mellett felesleges, 
vagy akár gátló hatású lehet további molekularész jelenléte (annak deszorpciót lassító 
hatása miatt). 

4.5. táblázat   Szekunder rostok kezelésére alkalmazott száraz rost tömegre vonatkoztatott 
enzimdózis Pergalase A40 és IndiAge S. L esetén 

Enzim g/100 g FPA Ee*/g CMC-áz Ee*/g µg protein/g 

Pergalase A40 0,2 0,08 2,20 75,8 

IndiAge S. L 0,2 0,01 1,37 0,46 

*A kezelés hőmérsékletén, 35°C-on mért aktivitás érték alapján. 

A T. reesei EGIII (Cel12A)-val végzett enzimes kezelés kedvező hatását a finom 
rostok arányának csökkenését mutató rostanalízis is alátámasztotta, míg negatív 
változás volt megfigyelhető a celluláz komplex esetén. 

 A T. reesei EGIII (Cel12A) enzim a rostok duzzadási készségét mutató 
vízvisszatartás (WRV) értékét is szignifikánsan javította (17%). Ezzel szemben celluláz 



 

komplex alkalmazásakor kismértékű, bár nem szignifikáns romlás (6%) volt 
megfigyelhető. EGI (Cel7B) és EGII (Cel5A) esetén Oksanen és mtsi szekunder kraft 
rostokon nem tapasztaltak pozitív változást a vízvisszatartásban [Oksanen és mtsi, 
2000]. 

 Mind teljes T. reesei celluláz komplex, mind EGIII (Cel12A) esetén szignifikáns 
javulást (24%, ill. 16%) tapasztaltunk a szekunder rostokból képzett papírlap 
légáteresztésében. Kísérleti tapasztalatainkkal ellentétben az irodalomban található 
vizsgálatok több esetben is a celluláz enzimes kezelés papírsűrűséget növelő hatásáról 
számolnak be. Mansfield és Wong azonos őrlésfok esetén nagyobb lapsűrűséget és 
kisebb légáteresztést tapasztalt a celluláz enzimmel kezelt mintáknál [Mansfield és 
Wong, 1999]. Pere és mtsi EGII (Cel5A) alkalmazása esetén azonos hatást tapasztalt 
[Pere és mtsi, 1995]. 

4.2.2.2 Ecostone N400 – M. albomyces Cel45A 

Az IndiAge S. L enzimkészítménnyel elért pozitív hatás egyik magyarázata lehet a 
TrCel12A (EGIII) enzimmolekula kis méretéből adódó mozgékonysága (ld. előbb). 
Ezen feltételezés igazolására kísérleteket végeztünk Ecostone N400 
enzimkészítménnyel, mely a gyártó jellemzése szerint fő komponensként T. reeseiben 
expresszált MaCel45A (EGV) endoglükanázt tartalmaz, mely enzimkomponens 25 kDa 
molekulatömegű, cellulóz-kötő domént nem tartalmaz. 

Enzimaktivitás hőmérséklet- és pH-függése 

Az Ecostone N400 (MaCel45A) endoglükanáz aktivitásának hőmérséklet optimumát 
50°C-on, pH optimumát pH 5-nél mértük (4.13. ábra). Meredek csökkenés figyelhető 
meg az aktivitásban 50°C alatti ill. feletti hőmérsékleten egyaránt, ± 5°C eltérés 
esetén a maximális értékhez viszonyítva csupán kb. 30-75% az aktivitás (35°C-on 
13%). Az aktivitás pH-függése hasonlóan éles lefutású, az enzim pH 4,5 és 5,5-nél 
már csupán 40% relatív aktivitással rendelkezik. 
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4.13. ábra   Ecostone N400 kereskedelmi enzimkészítmény enzimaktivitása (CMC-áz) különböző 
hőmérséklet és pH értékeken. 
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Kezelési paraméterek 

A szekunder rostszuszpenzió kezelését 35°C-on végeztük, a kezelési paraméterek 
(reakcióidő, enzimdózis) megegyeztek az IndiAge S. L-nél alkalmazottakkal 
(4.6. táblázat). 

4.6. táblázat   Szekunder rostok kezelésére alkalmazott száraz rost tömegre vonatkoztatott 
enzimdózis IndiAge S. L és Ecostone N400 esetén 

Enzim g/100 g pNPC-áz Ee*/g µg protein/g 

IndiAge Super L 0,2 3,7⋅10-5 0,46 

Ecostone N400 0,01 3,7⋅10-5 1,68 

*A kezelés hőmérsékletén, 35°C-on mért aktivitás érték alapján. 

Az enzimes kezelés hatása 

Az Ecostone N400 (MaCel45A) hatására sem a rostszuszpenzió, sem a próbalapok 
vizsgált tulajdonságaiban nem tapasztaltunk szignifikáns változást. A 4.14. ábra az 
Ecostone N400 (MaCel45A) és összehasonlításként az IndiAge S. L (TrCel12A) 
enzimkészítménnyel elért eredményeket tartalmazza. Ecostone N400 (MaCel45A) 
hatására jelentős, bár nem szignifikáns változást egyedül a vízvisszatartásban 
figyeltünk meg, de a többi jellemzőben a referencia mintákhoz képest csupán 
elhanyagolható eltérést észleltünk. Az enzimkoncentrációt növelve, 1,0 és 2,0% 
enzimdózisnál értünk el szignifikáns javulást a °SR-ban, bár a csökkenés mértéke itt is 
csupán 2,5 ill. 4,0% volt (4.15. ábra). 
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4.14. ábra   MaCel45A - Ecostone N400 (szürke) és TrCel12A - IndiAge S. L (fehér) 
endoglükanázokkal végzett kezelés hatása a víztelenedésre (SR őrlésfok), a vízvisszatartásra 
(WRV) és a papír fizikai tulajdonságaira. Az ábran a romlást negatív előjelű javulás jelöli. 
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4.15. ábra   Referencia (fehér) és MaCel45A - Ecostone N400 kereskedelmi enzimkészítménnyel 
különböző enzimdózisokkal kezelt (szürke) szekunder rostszuszpenzió víztelenedése (SR 
őrlésfok). 

Értékelés, következtetések 

Ecostone N400 és IndiAge S. L összehasonlítása 

Az Ecostone N400 és az IndiAge S. L kereskedelmi enzimkészítmények 
főkomponensként gomba-eredetű (M. albomyces, T. reesei), kis molekulatömegű (25, 
25 kDa), cellulóz-kötő doménnel nem rendelkező endoglükanázt tartalmaznak. Az 
enzimmolekulák hasonló jellege és mérete ellenére szekunder rostok enzimes 
kezelésében eltérő hatékonyságot mutattak. Míg az alkalmazott enzimdózis 
megállapításánál azonos endoglükanáz aktivitást (pNPC-áz) célozva a TrCel12-vel 
szignifikáns javulást értünk el a víztelenedésben, a vízvisszatartásban és a 
légáteresztésben, a MaCel45A-val nem tapasztaltunk szignifikáns változást sem a 
rostszuszpenzió, sem a papír jellemzésére vizsgált tulajdonságokban. Az adatok arra 
engednek következtetni, hogy egy adott enzimmolekulával elért eredmények alapján 
nem vonható le általános következtetés a fehérje mérete, ill. annak felépítése alapján. 

4.3 Fermentált egyedi celluláz komponensek alkalmazása 

4.3.1 T. reesei Cel7B (EGI), Cel7B core 

A cellulázok kölcsönhatása a cellulóz felülettel elsősorban a cellulóz-kötő doménen 
keresztül történik, de maga a katalitikus alegység is kötődik a szubsztrát felületéhez. 
A kötődomén eltávolításával nyert katalitikus domének (core) adszorpciója az esetek 
többségében kristályos szubsztrát esetén kisebb mértékű, mint a teljes enzimé 
[Karlsson és mtsi, 2002]. A hidrolízis mértékében szintén jellemzően kristályos 
szubsztrát esetén figyelhető meg csökkenés. Amorf cellulózon sok esetben nagyobb 
vagy változatlan az aktivitás a CBD jelenléte nélkül, de ez általánosan nem mondható 
el. Oldható szubsztrát esetén az endoglükanázok katalitikus doménjei jellemzően 
nagyobb aktivitást mutatnak, mint a teljes enzim [Beguin és Aubert, 1994]. 
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 A TrCel12A (EGIII) alkalmazása során tapasztalt kedvező hatás, azaz a 
víztelenedés nagymértékű javulása magyarázható a cellulóz-kötő domén hiányából 
eredő jó mobilitással, mivel ezesetben a kötő domén nem „lassítja” a molekulát a 
szubsztrát felületéhez történő kötődés ill. a szubsztrát felületéről történő deszorpció 
során. TrCel7B (EGI) és TrCel7B core enzimekkel végzett kísérleteinkben választ 
kerestünk arra a kérdésre, vajon a CBD szükséges, avagy inkább gátló hatással bír az 
endoglükanáz molekula hidrolitikus aktivitására magas amorf cellulóz-tartalmú 
szubsztráton (szekunder rostokon) [IV]. 

4.3.1.1 T. reesei Cel7B (EGI), Cel7B core homológ fermentáció 

A cellulázok közül csak Cel7B (EGI), ill. cellulóz-kötő domén nélküli Cel7B (EGI core) 
endoglükanázt tartalmazó fermentlé előállításához genetikailag módosított 
Trichoderma reesei QM9414 törzset használtunk [Collén és mtsi, 2001]. A célfehérjék 
expressziója az A. nidulans gliceraldehid-foszfát-dehidrogenáz (GPD, a glikolízis egyik 
kulcsenzime) génjének (gpdA) promóterével történt. A gpdA promóter előzőleg 
T. reesei enzimek heterológ [Penttila és mtsi, 1987; Nyyssönen, 1993] és homológ 
expressziójában is sikeresen felhasználásra került glükóz-tartalmú táptalajon [Collén 
és mtsi, 2001; Eriksson és mtsi, 2004]. A fermentáció során a glükóz jelenléte miatt 
az endogén celluláz expresszió gátolt [Ilmén és mtsi, 1997; Okada és mtsi, 1998; 
Ward és mtsi, 1993], ez szelektív expressziót tesz lehetővé, bár az enzim-termelés 
alulmarad pl. a cbh1 promóterével összehasonlítva. 

T. reesei Cel7B (EGI), Cel7B core homológ fermentáció rázatott lombikban, 
N-szegény táptalajon 

A rázatott lombikos fermentációkat módosított Trichoderma minimál táptalajon, 
alacsony N-tartalom (2 g/l (NH4)SO4) mellett végeztük [Collén és mtsi, 2001]. 

 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0 24 48 72 96 120 144 168

Fermentáció ideje, óra

En
zi

m
ak

tiv
itá

s 
(p

N
PC

-á
z)

, E
e/

m
l

192
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

Fe
hé

rje
, m

g/
m

l

 

4.16. ábra   A fermentlé endoglükanáz aktivitása pNPC szubsztráton (négyzet) és összfehérje-
tartalma (háromszög) T. reesei QM9414 TrCel7B (fekete), ill. TrCel7Bcore (fehér) rekombináns 
esetén glükóz-tartalmú táptalajon. 
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A fermentációk során sem az endoglükanáz aktivitásban (pNPC-áz), sem a fermentlé 
fehérje-tartalmában nem tapasztaltunk jelentős eltérést a két T. reesei  QM9414 
rekombináns között. Nyolc nap után 0,060-0,075 Ee/ml pNPC-áz enzimaktivitás és 
0.090-0.095 mg/ml fehérje-tartalom volt mérhető a fermentlevek felülúszójában 
(4.16 ábra). 
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4.17. ábra   T. reesei QM9414 TrCel7B (1) és 
TrCel7Bcore (2) rekombináns fermentlevében 
található endoglükanázok azonosítása CMC-áz 
aktivitás-festéssel IEF szeparálás után. 

A két rekombináns endoglükanáz enzim-
termelését izoelektromos fókuszálást 
követő aktivitás-festéssel ellenőriztük 
CMC szubsztráton. Mindkét rekombináns 
esetén a glükóz-tartalmú táptalajon 
folytatott rátáplálásos fermentáció 
5. napján vett mintákat vizsgáltuk. A 
Cel7B (EGI) aktivitását az 4.17. ábrán 
átlapoló zónák mutatják a 3,5-5,1 pH 
tartományban, míg a Cel7B core 
aktivitását a 3,5-4,2 pH tartományban. Az 
észlelt pH intervallumok megegyeznek az 
irodalomban található pH értékekkel mind 
a Cel7B (EGI) [Biely, 1990], mind a Cel7B 
core [Eriksson és mtsi, 2004] 
enzimmolekulák izoformjai esetén. Az 
aktivitás-festés altámasztotta a 
célkomponensek szelektív termelését a 
T. reesei  endoglükanázok közül. 

Léptéknövelés - T. reesei Cel7B (EGI), Cel7B core homológ fermentáció 
fermentorban 

A genetikailag módosított T. reesei QM9414 fermentációjának léptéknövelését 3 l-es 
laboratóriumi fermentorban végeztük [V]. 

 Előkísérletként szakaszos fermentációk lefutását vizsgáltuk módosított 
Trichoderma minimál táptalajon. A N-forrás limitáló tényezőnek bizonyult 2 g/l 
(NH4)SO4-ot (0,42 g/l N) tartalmazó táptalajon, amit az elmenő gáz CO2-tartalmának 
hirtelen lecsökkenése jelzett a N elfogyásával egyidejűleg, miközben C-forrás még 
bőségesen rendelkezésre állt (kb. 25 g/l glükóz). 

 Emelt N-tartalmú (2,1 g/l N), a minimál táptalaj C/N arányának megfelelő 
(NH4)SO4-ot (10 g/l) tartalmazó tápközegben a növekedés egészen a C-forrás 
kimerüléséig folytatódott (kb. 1 g/l N-tartalom mellett). T. reesei QM9414 TrCel7B és 
TrCel7Bcore rekombinánsok rátáplálásos fermentációiban a N-gazdag, 10 g/l 
(NH4)SO4-ot tartalmazó tápközeget alkalmaztuk. 

 A két rekombináns fehérje-termelése között nem volt különbség. Rátáplálásos 
fermentációban mind TrCel7B, mind TrCel7Bcore rekombináns esetén kb. 30%-kal 
több termelt összfehérje volt mérhető, mint szakaszos fermentációban (4.18. ábra 
felső). Az extracelluláris endoglükanáz aktivitás (pNPC szubsztráttal mérve) mindkét 
esetben jelentősen nagyobb volt a TrCel7Bcore rekombináns felülúszójában, itt a 
rátáplálás 50-60%-os növekedést eredményezett. Ezzel szemben TrCel7B 
rekombináns által kiválasztott endoglükanáz mennyisége nem csak alulmaradt a core-



 

termelő rekombinánssal összevetve, de nem is ért el magasabb értéket a rátáplálásos 
fermentációban (4.18. ábra alsó). 

 A fermentorban végzett rátáplálásos fermentáció során (emelt N-tartalom mellett) 
TrCel7B rekombináns esetén kb. azonos enzimaktivitást (pNPC-áz) és 2,4-szer 
nagyobb összfehérje-tartalmat mértünk, míg TrCel7Bcore rekombináns esetén 2,4-
szer nagyobb enzimaktivitást (pNPC-áz) és 2,1-szer nagyobb összfehérje-tartalmat 
tapasztaltunk a rázatott lombikos fermentációkhoz (alacsonyabb N-tartalom) képest. 
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4.18. ábra   Fehérje-koncentráció (felső ábra) és endoglükanáz (pNPC-áz) aktivitás (alsó ábra) 
TrCel7B (fekete) és TrCel7Bcore (fehér) rekombinánsok felülúszójában szakaszos (négyzet) és 
rátáplálásos (háromszög) fermentációban. 

TrCel7Bcore rekombináns esetén a célfehérje, mint viszonylag nagy arányban 
jelenlévő komponens volt megfigyelhető az SDS-PAGE gélen. TrCel7B rekombináns 
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felülúszójában azonban csupán nagyon kis mennyiségű teljes Cel7B (EGI) volt 
kimutatható (4.19. ábra balra). 

 Mindkét rekombináns fermentlevében az IEF gélen egy kb. 7,3 pI értékű, az SDS-
PAGE gélen egy kb. 25 kDa molekulatömegű komponens volt jelen a legnagyobb 
koncentrációban (4.19. ábra bal oldali gélképén nyíllal jelölve). E kb. 25 kDa 
molekulatömegű komponens MS és MS/MS analízise (MALDI-TOF-MS, ill. ESI-QUAD-
TOF-MS) egy, a GenBank EST (expressed sequence tag) adatbázisában található, 
eddig azonosítatlan T. reesei fehérjét kódoló génszakasz nukleinsavsorrendjéből 
„lefordított” aminosavsorrenddel mutatott jelentős (20%) átfedést. A fehérje nagyfokú 
szekvencia-homológiát mutat a gomba eredetű szerin proteázokkal (family S1). 
Számított molekulatömege 26,9 kDa, pI értéke 7,36, mely értékek jó egyezést 
mutatnak az általunk tapasztaltakkal. A fermentlében található kb. 25 kDa-os fehérje 
kazein szubsztráttal végzett aktivitás-festés során nagy proteáz aktivitást mutatott 
(4.19. ábra jobb oldali gélképén nyíllal jelölve). A T. reesei QM9414 (szülő törzs) által 
azonos fermentációs körülmények között termelt, tisztított proteáz bovin szérum 
albumin (BSA) szubsztráton tripszinre jellemző hasítási jelleget mutat. 
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4.19. ábra   Tisztított Cel7B (1) és Cel7Bcore (2), valamint TrCel7B (3) és TrCel7Bcore (4) 
rekombinánsok rátáplálásos fermentációjának felülúszója SDS-PAGE gélen (balra) és SDS-PAGE 
gélen proteáz aktivitás-festés után (jobbra). Mw markerek molekulatömegei (kDa) a bal oldalon 
jelölve. 

TrCel7B rekombináns fermentlevében a fermentáció előrehaladtával a 48. óra után 
egyre növekvő szerin proteáz aktivitás (benzoil-arginil-p-nitroanilid, BApNA 
szubsztráttal mért tripszin aktivitás) volt tapasztalható. A fermentáció 192. órájában 
0,040-0,045 BApNA-áz aktivitást mértünk. 

 Mivel az azonosított, nagy glükóz és szervetlen N-koncentráció mellett jelentős 
mennyiségben termelődő szerin proteáz a fermentáció hőmérsékletén maximális 
aktivitásának 85-90%-át (hőmérséklet optimuma 50°C BApNA szubsztráton), ill. az 
alkalmazott pH-n 45-50%-át mutatja (BApNA szubsztráton optimuma pH 8), valamint 
a termelt célfehérje, T. reesei Cel7B (EGI) aminosavsorrendje számos tripszinre 
jellemző hasítási helyet tartalmaz (Arg vagy Lys C-terminálisa, hacsak a következő 
aminosav nem Pro), a megemelt N-tartalmú táptalaj nem bizonyult alkalmasnak teljes 
Cel7B (EGI) termelésére. 
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4.3.1.2 T. reesei Cel7B (EGI), Cel7B core fermentlé alkalmazása 

Kezelési paraméterek 

A szekunder rostszuszpenzió kezelését alacsony N-tartalmú tápközegben termelt 
TrCel7B (EGI) és TrCel7B core-ral végeztük. A rekombinánsok fermentlevének 
felhasználása esetén 1,5 órás reakcióidőt és 35°C reakcióhőmérsékletet alkalmaztunk. 
Az enzimdózis megállapításánál az IndiAge S. L-nél (TrCel12A) alkalmazottnál 
nagyobb endoglükanáz (pNPC-áz) aktivitást vettük alapul (4.7. táblázat). 

4.7. táblázat   Szekunder rostok kezelésére alkalmazott enzimdózis (száraz rost tömegre) 
T. reesei QM9414 TrCel7B és TrCel7Bcore recombinánsok fermentlevének felhasználása esetén 

T. reesei QM9414 
rekombináns 

µl felülúszó/100 g pNPC-áz Ee*/g µg protein/g 

TrCel7B 1,47 8,8·10-5 0,13 

TrCel7Bcore 1,16 8,8·10-5 0,11 

*A kezelés hőmérsékletén, 35°C-on mért aktivitás érték alapján. 

Az enzimes kezelés hatása 

A Cel7B (EGI) mindkét variánsának statisztikailag szignifikáns hatását tapasztaltuk a 
szekunder rostok víztelenedésére (4.8. táblázat). Teljes Cel7B (EGI)-tartalmú 
fermentlével végzett kezelés a °SR 16,6%-os, míg a Cel7B core-fermentlé a °SR 
16,0%-os csökkenését eredményezte. 

 A teljes Cel7B (EGI) szignifikáns javulást (11,8%) okozott a légáteresztésben, míg 
a Cel7B katalitikus doménje esetén tapasztalt javulás nem volt szignifikáns (4,3%). A 
próbalapok szilárdsági jellemzői csupán néhány %-os, egyik esetben sem szignifikáns 
eltérést mutattak a referencia mintákhoz képest.  

4.8. táblázat   T. reesei QM9414 TrCel7B és TrCel7Bcore recombináns fermentlével végzett 
enzimes kezelés hatása a rost- és papír-tulajdonságokra 

Rost- / papírtulajdonság Referencia TrCel7B TrCel7Bcore 
Víztelenedés, °SR (CSF) 31,2 ± 0,15 (411) 26,0 ± 0,93 (490) 26,2 ± 0,15 (487) 

Légáteresztés, ml/s 3,27 ± 0,16 3,66 ± 0,18 3,41 ± 0,16 

Repesztőszil. mutató, kPa·m2/g 3,78 ± 0,09 3,82 ± 0,07 3,77 ± 0,14 

Tépőszil. mutató, Nm2/kg 11,9 ± 0,23 12,1 ± 0,46 12,1 ± 0,45 

Szakítószil. mutató, Nm/g 56,0 ± 1,77 55,9 ± 1,24 55,9 ± 1,76 

 
Értékelés, következtetések 

TrCel7B (EGI) és TrCel7Bcore összehasonlítása 

Mind Cel7B (EGI), mind Cel7B core tartalmú fermentlé esetén javulást tapasztaltunk a 
légáteresztésben (zsákpapír esetén fontos tulajdonság). A teljes enzim és annak 
katalítikus modulja okozta változás mértékében eltérés volt megfigyelhető, a Cel7B 
(EGI) enzim kötődomén nélkül csupán nem-szignifikáns javulást eredményezett. 

 Cel7B (EGI) és Cel7B core hatására, Cel12A (EGIII)-val végzett kísérleteinkkel 
ellentétben (ld. 4.2.2.1 fejezet), nem tapasztaltunk romlást a tépőszilárdságban. A 



 

megfigyelés meglepően pozitív, hiszen endoglükanázokkal végzett kezelés hatására 
jellemzően romlás tapasztalható a szilárdsági tulajdonságokban. Oksanen és mtsi 
reciklált kraft rostokon végeztek kísérleteket, melyben a Cel7B (EGI) és Cel5A (EGII) 
hatására is a szilárdság gyengülését figyelték meg. A két endoglükanáz komponens 
közül azonos enzimdózis (0,02 mg fehérje/g száraz rost) alkalmazásakor -hasonló 
mértékű víztelenedés-javulás mellett- a szilárdsági jellemzők romlása Cel5A (EGII) 
esetében nagyobb mértékű volt (kétszeres romlás a szakító- és a tépőszilárdságban) 
[Oksanen és mtsi, 2000]. Azonos mértékű hidrolízis mellett is a Cel5A (EGII) bizonyult 
fokozottabban károsnak a szilárdságra [Oksanen és mtsi, 1997]. 

 A teljes Cel7B (EGI) és annak katalítikus modulja között gyakorlatilag nem 
tapasztaltunk eltérést a szilárdsági tulajdonságokban előidézett változásokat tekintve. 
A Cel7B (EGI) enzimkomponens sem kötődoménnel, sem anélkül nem gyakorolt 
szignifikáns hatást. Suurnakki és mtsi hasonló tapasztalatokról számoltak be T. reesei 
Cel7B (EGI), Cel5A (EGII) és Cel7A (CBHI), Cel6A (CBHII) esetén, amikor a teljes 
enzimmolekulák, ill. azok katalítikus alegységének hatását hasonlították össze 
fehérített primer rostokon [Suurnakki és mtsi, 2000]. 

4.3.2 R. marinus Cel12A 

4.3.2.1 R. marinus Cel12A heterológ fermentáció E. colival 

Poszt-transzlációs módosításokban mutatkozó eltérések (pl. glikozilálás, foszforilezés) 
és a tápközegbe való kiválasztás hiánya korlátozzák az eukarióta fehérjék prokarióta 
mikroorganizmussal történő termelésének lehetőségét. Azonban az Escherichia coli 
könnyű kezelhetősége és magas expressziós szintje, valamint nagyfokú genetikai és 
fiziológiai feltérképezettsége miatt gazdaszervezetként széles körben kerül 
felhasználásra. Cellulolitikus baktériumokból származó gének expressziója számos 
alkalommal valósult meg mezofil gazdaszervezetben, mint amilyen az E. coli. 
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4.20. ábra   RmCel12A termelése E. colival. 
Inducer adagooláskor (1), 1,5 órával később 
(2) és a fermentáció végén vett minta (3). 

A megfelelő produktivitás elérése, 
valamint az extrém fermentálási 
körülmények kiküszöbölése érdekében a 
termofil R. marinus Cel12A 
endoglükanázának termelése a mezofil 
E. coliba klónozva történt. 

A fermentáció során vett mintákban 
található komponensek molekulatömeg 
szerinti szétválasztása alapján a feltárás 
után a felülúszó már 1,5 órával az inducer 
(IPTG) adagolás után is nagy 
mennyiségben tartalmazta a 
célkomponenst (4.20. ábrán nyíllal 
jelölve).  

A fed-batch fermentáció lefutását 
(sejttömeg, valamint celluláz aktivitás) a 
4.21. ábra mutatja. 
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4.21. ábra   E. coliba klónozott RmCel12A termelése. A sejttömeg (fekete) és fermentlé 
endoglükanáz aktivitása (sejtfeltárás után) CMC szubsztráton (fehér). 

4.3.2.2 R. marinus Cel12A fermentlé alkalmazása 

A papírgyártás során az őrlés előtti enzimadagolás a víztelenedés javítása mellett az 
őrölhetőség javítását is célozza. Nagysűrűségű őrlés esetén a rostszuszpenzió 
hőmérséklete eléri ill. meghaladja a 90°C-ot. Ilyen körülmények között Trichoderma 
cellulázok nem alkalmazhatók a magas hőmérséklet okozta inaktiválódás miatt. Ezen 
kísérletekben E. coliban expresszált R. marinusból származó termofil endoglükanázt 
(RmCel12A) alkalmaztunk a rostok víztelenedésének javítására. A kezelés során 
bekövetkező őrölhetőség-változást megfelelő berendezés hiányában nem vizsgáltuk. 

Enzimaktivitás hőmérséklet- és pH-függése 

A RmCel12A endoglükanázt tartalmazó fermentlé aktivitásának hőmérséklet optimuma 
90°C; pH optimuma 7 (>70% pH 5-8 tartományban) CMC szubsztráton (4.22. ábra). 
Az enzim hőmérséklet és pH profilja lehetővé teszi a magas hőmérsékleten történő 
papíripari alkalmazást. 
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4.22. ábra   RmCel12A fermentlé CMC-áz aktivitása különböző hőmérséklet és pH értékeken. 
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Előkísérlet - Az enzim inaktiválása 

Az enzimes kezelés leállítása Trichoderma enzimek (mezofil) esetében az enzim hővel 
történő inaktiválásával történt (10 perces forralás). Ez a módszer a termofil -és 
rendkívül termostabil [Hreggvidsson és mtsi, 1996]- RmCel12A esetében nem 
alkalmazható eredményesen. A termofil endoglükanáznál 95°C-on a maximális 
enzimaktivitás 36%-a, 100°C-on 8%-a mérhető, ugyanakkor 8°C-on csupán 0,5%-a 
(4.22. ábra). Előkísérletek során a következő hatásokat vizsgáltuk az aktivitás 
csökkentésére: i) magas hőmérséklet és kis túlnyomás (hőkezelés kuktában), ii) 
alacsony hőmérséklet (tárolás hűtőszekrényben, ill. fagyasztás), iii) ezek néhány 
kombinációja. 

 A magas hőmérséklet és nyomás hatását az enzimaktivitásra a szubsztrát 
(szekunder rostszuszpenzió) jelenlétében magas E/S arány mellet (200%) vizsgáltuk, 
hogy az aktivitás mérhető nagyságú legyen. Míg 15 perces kuktában történő 
hőkezelés hatására az enzimoldat (fermentlé) aktivitása 98%-ot csökkent, azaz 
csupán 2%-a volt mérhető, addig az enzimes szuszpenzió felülúszójából (10 perces 
centrifugálás – 10.000 rpm) és szűrletéből (G3-as üvegszűrőn szűrve) mérhető 
maradék aktivitás átlagosan 30%, ill. 66% volt. 

 A kuktázás és a fagyasztás SR őrlésfokra gyakorolt hatását kontroll 
rostszuszpenziókon (enzim nélkül „kezelt”) vizsgáltuk. Mint az a víztelenedés 
mérésekből ill. azok statisztikai értékeléséből kiderült, mindkét módszernek 
önmagában is szignifikáns hatása van az SR őrlésfokra. 

 A vizsgált módszerek közül megfelelőnek a kezelés után 24 órán keresztül 
hűtőszekrényben, 4-8°C-on történő tárolás bizonyult. Ezesetben a mért SR őrlésfok 
eltérése a kezelés után azonnal mért értéktől megegyzett a kontroll mintáknál 
tapasztalt szórással. RmCel12A esetén így az enzim nem került inaktiválásra, csupán a 
kezelt rostszuszpenziót –mint minden más enzimmel történt kezelés esetén- a 
következő napi vizsgálatokig (szilárdsági vizsgálatok, Papíripari Kutatóintézet Kft., 
Csepel) hűtőszekrényben, 8°C-on tároltuk. 

Enzimes kezelés 

A nagysűrűségű őrlés folyamatának modellezésére a rostszuszpenzió enzimes 
kezelésének első szakasza magas hőmérsékleten (85-90°C) történt, melyet -az ipari 
papírgyártás lépéseihez igazodva- alacsonyabb hőmérsékletű szakaszok követtek 
(hőfoklépcső). Az enzimes kezelés menete, a hőfoklépcsőtől és az enzim inaktiválás 
módszerétől eltekintve, megegyezett a 3.1.4 fejezetben leírtakkal. 

4.9. táblázat   Hőfoklépcső a R. marinus Cel12A endoglukanázzal végzett kezelések során 

Időtartam, perc Termosztált hőmérséklet, °C Keverő fordulatszáma, rpm 
10 85-90 700 

20 50 700 

60 35 700 

 
Az enzimes kezelés reakcióideje –a TrCel12A (EGIII) esetén optimálisnak ítélt- 1,5 óra 
volt. Az enzimkoncentrációt 0,2-20%-os tartományban vizsgálva -bár a szórások az 
őrlésfokmérés szórásainak megfelelően meglehetősen számottevőek voltak (0,6-1,1)- 
a legjobb eredményt (a legkisebb °SR-ot) 5% enzimdózisnál értük el, ahol a javulás 



 

mértéke 9% volt. Ennél nagyobb enzimkoncentrációnál nem növekedett tovább, sőt 
csökkent a javulás mértéke. 

4.10. táblázat   Szekunder rostok kezelésére alkalmazott száraz rost tömegre vonatkoztatott 
enzimdózis (E/S arány) TrCel12A és RmCel12A endoglükanáz esetén 

Enzim % (g/100 g) CMC-áz Ee*/g µg protein/g 

IndiAge S. L (TrCel12A) 0,2 1,24 0,27 

RmCel12A fermentlé 5,0 1,29 90,6 

*A kezelés hőmérsékletén mért aktivitás érték alapján. 

Az enzim hatása a rost- és papír-tulajdonságokra 

RmCel12A hatására szignifikáns változást (statisztikai értékelés, t-próba) észleltünk a 
víztelenedésben (9%-os javulás, vö. TrCel12A 18%-os szignifikáns javulás) és a 
szakítószilárdságban (4%-os romlás, vö. TrCel12A esetén <1%-os nem-szignifikáns 
hatás). További jelentős hatás volt mérhető a légáteresztésben (11%-os nem-
szignifikáns romlás, vö. TrCel12A 24%-os szignifikáns javulás) és a tépőszilárdságban 
(4%-os nem-szignifikáns romlás, vö. TrCel12A 17%-os szignifikáns romlás). 
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4.23. ábra   RmCel12A – fermentlé (szürke oszlop) és TrCel12A - IndiAge S. L (fehér oszlop) 
endoglükanázokkal végzett kezelés hatása a víztelenedésre (SR őrlésfok) és a papír fizikai 
tulajdonságaira. Az ábran a negatív előjelű javulás jelöli a romlást. 

Értékelés, következtetések 

RmCel12A és TrCel12A összehasonlítása 

Annak ellenére, hogy a két kis molekulatömegű endoglükanáz (RmCel12A 28,5 kDa, 
TrCel12A 25 kDa) aminosav-szekvenciája nagyfokú hasonlóságot mutat (azonos 
glikozid-hidroláz család tagjai), valamint mindkét enzim eredendően szubsztrát-kötő 
domént nem tartalmazó endoglükanáz, a szekunder rostokra gyakorolt hatásukban 
nem tapasztaltunk nagymértékű hasonlóságot. Bár mindkét enzimkomponens a SR 
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őrlésfok szignifikáns csökkenését eredményezte (víztelenedés javulás), a papír-
tulajdonságokra gyakorolt hatásuk eltérő volt. A két, molekuláris jellemzőiben nagyon 
közeli endoglükanaz hatását összehasonlítva ismét kitűnik, hogy egy adott 
enzimkomponens hatásából nem jósolható meg egy másik hasonló méretű és 
szerkezetű enzimmolekula hatása kísérleti tapasztalatok nélkül. 
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5. Összefoglalás, tézisek 
Kereskedelmi cellulázok 

A szekunder rostok kezelésében referenciaként másodlagos rostok víztelenedésének 
javítására kifejlesztett, Trichoderma reesei celluláz/hemicelluláz komplexet tartalmazó 
Pergalase A40 (Genencor) enzimkészítményt használtuk. 

 A genetikailag módosított mikroorganizmus által termelt, Trichoderma reesei 
Cel12A (EGIII) komponenst tartalmazó, textilipari kereskedelmi enzimkészítmény, az 
IndiAge Super L (Genencor) kiemelkedően jó eredményt hozott a víztelenedés 
javításában. 

 Az alkalmazott enzimdózis és reakcióidő mindkét kereskedelmi enzimkészítmény 
esetében a 0,05-0,2 g/100 g száraz rost és 0,5-1,5 óra tartományban elért legjobb 
víztelenedést eredményező enzimkoncentráció ill. kezelési idő volt. Azonos 
enzimdózisban (g enzim/g rost), de nagyságrendekkel nagyobb fehérje mennyiséget 
alkalmazva Pergalase A40-nel 5%-os °SR-csökkenést (víztelenedés javulást) értünk el, 
míg az IndiAge Super L 16%-os javulást okozott. Ez az eredmény -összhangban az 
irodalomban található megfigyelésekkel- az endoglükanázok kulcsszerepét mutatja. 

 Bár az enzim mennyisége azonos volt, az alkalmazott endoglükanáz (CMC-áz) 
aktivitás a celluláz komplex esetében meghaladta az egyedi komponens által bevitt 
aktivitást. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a Trichoderma reesei 
cellulázkomplex endoglükanázai közül a kis molekulatömegű, cellulóz-kötő doménnel 
nem rendelkező Cel12A (EGIII) a szekunder rostok víztelenedésének javításában 
eredményesebb, mint a -nagyobb molekulaméretű- két fő endoglükanáz, azaz a Cel7B 
(EGI) és a Cel5A (EGII). 

 A T. reesei Cel12A (EGIII) víztelenedést javító hatása a rostanalízis szerint 
elsősorban a kisméretű rostok arányának csökkenésével magyarázható. Az IndiAge 
Super L enzimkészítménnyel szemben a Pergalase A40 cellulázkomplex hatására nem 
volt megfigyelhető javulás a nagy vízkötő képességű kis rostok arányában. 

 A papírgyártás során bekövetkező rostszerkezet-változás, un. elszarusodás 
TrCel12A (EGIII) alkalmazásával szintén szignifikánsan javult, azaz nőtt a rostok 
duzzadásra való képessége, melyet a vízvisszatartás (WRV) értékének növekedése 
jelez. E tulajdonság vizsgálatakor cellulázkomplex hatására kismértékű romlás volt 
megfigyelhető. 

 A döntően másodlagos rostokból álló zsákpapír (Dunakraft 90R) légáteresztése 
mind a teljes celluláz komplexszel (Pergalase A40), mind az egyedi Cel12A (EGIII) 
endoglükanázzal (IndiAge Super L) szignifikánsan javult. Az eddig publikált 
kísérletekben más összetételű szubsztrátokon jellemzően a cellulázos kezelés hatására 
a lapsűrűség növekedését, a légáteresztés romlását figyelték meg. 

 A 25 kDa molekulatömegű, cellulóz-kötő domént nem hordozó M. albomyces 
Cel45A (EGV) endoglükanáza (Ecostone N400, AB Enzymes Oy) a TrCel12A (EGIII)-
val azonos endoglükanáz (pNPC-áz) dózisban alkalmazva a vízvisszatartásban 
szignifikáns javulást okozott, azonban más rost- vagy papírjellemzőben nem 
eredményezett változást. A MaCel45A (EGV) hatása a TrCel12A (EGIII)-tól jelentősen 
eltérőnek bizonyult. Eszerint egyes celluláz enzimek hatása a szekunder rost 
tulajdonságokra egy másik enzimmolekula hatásából még hasonló eredet 
(gomba/bakteriális), molekulaméret, vagy molekuláris szerkezeti felépítés (CBD 



 

 70

 

jelenléte/hiánya) alapján sem tervezhető/következtethető. Egyedi kísérletek 
szükségesek annak megállapítására, hogy az összetett szubsztráton egy adott 
celluláz-komponens milyen hatással bír. 

Saját fermentálású enzimek 

Genetikailag módosított T. reesei QM9414 által, az endogén cellulázok glükóz-
repressziója mellett szelektíven termelt TrCel7B (EGI) és TrCel7B core tartalmú 
fermentlevet közvetlenül (tisztítás és egyéb feldolgozás nélkül) felhasználva szekunder 
rostok tulajdonságainak szignifikáns javulását értük el. Mind TrCel7B (EGI), mind 
TrCel7B core tartalmú fermentlé esetén a víztelenedés és a légáteresztés jelentős 
javulását figyeltük meg. Irodalmi adatok és saját megfigyelések (TrCel12A) alapján 
endoglükanázokkal végzett kezelés hatására jellemzően romlás tapasztalható a 
szilárdsági tulajdonságokban, elsősorban a tépőszilárdságban. Ezzel szemben Cel7B 
(EGI) és Cel7B core hatására a tépőszilárdságban romlás nem volt tapasztalható a 
vizsgált, döntően másodlagos rostokból álló papír (Dunakraft 90R) esetén. 

 A teljes enzimmolekula (TrCel7B) és annak katalítikus doménje (TrCel7B core) 
hatása között nem volt jelentős különbség megfigyelhető. Mivel az endoglükanázok 
elsősorban az amorf cellulóz hidrolízisében vesznek részt, ez az eredmény 
alátámasztja azt a magyarázatot, miszerint a celluláz enzimes kezelés 
mechanizmusának fő lépése a nagy arányban amorf cellulózt tartalmazó, finom rostok 
elbontása. 

 Heterológ fermentációban (Escherichia coliban) termelt R. marinus Cel12A termofil 
endoglükanázzal az enzimkomponens nagysűrűségű őrlés előtti adagolásának 
lehetőségét vizsgáltuk (a papírgyártás ezen szakaszában a rostszuszpenzió 
hőmérséklete 90oC feletti). Ezúton nem csak a rostok víztelenedése javítható, de az 
őrlés energiaigénye is csökkenthető (utóbbit nem állt módunkban vizsgálni). A 
RmCel12A kis molekulatömegű (28,5 kDa), cellulóz-kötő domént nem hordozó 
endoglükanázt tartalmazó fermentlé hőmérsékletében a nagysűrűségű őrlést és az azt 
követő szakaszokat modellező kísérletekben alkalmasnak bizonyult szekunder rostok 
víztelenedésének javítására. 

 RmCel12A hatására a rostszuszpenzió víztelenedésének javulása mellett azonban a 
légáteresztésben, a tépő- és szakítószilárdságban romlás volt megfigyelhető. Bár a 
TrCel12A és a RmCel12A aminosav-szekvenciája nagyfokú hasonlóságot mutat, 
molekulamérete hasonló (25 kDa, 28,5 kDa) és egyik endoglükanáz sem rendelkezik 
cellulóz-kötő doménnel, a papírtulajdonságokra gyakorolt hatásuk eltérő volt. 

 

A papírgyártásban a rostok víztelenedésének javítása jelentős termelés-növelést tesz 
lehetővé. A dolgozatban bemutatott kísérleti eredmények a cellulázok felhasználási 
lehetőségét bizonyítják a szekunder rostok feldolgozása során. A kereskedelmi 
enzimkészítmények mindmáig magas ára miatt a saját fermentálású, feldolgozást nem 
igénylő enzimek alkalmazása potenciális alternatívát jelent. A laboratóriumi kísérletek 
eredményeinek alátámasztása érdekében a későbbiekben szükséges a felhasznált 
enzimek, fermentlevek léptéknövelt, papírgépen történő vizsgálata. 
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Tézisek 

1. A Trichoderma reesei Cel12A (EGIII) komponenst tartalmazó, a textilipar számára 
forgalmazott enzimkészítmény, az IndiAge Super L (Genencor) eredményesen 
alkalmazható a szekunder rostok víztelenedésének javításában. 

2. A Trichoderma reesei cellulázkomplex endoglükanázai közül a kis molekulatömegű, 
mindössze 0,1-0,2% arányban termelt, cellulóz-kötő doménnel nem rendelkező 
Cel12A (EGIII) a szekunder rostok víztelenedésének javításában eredményesebb, 
mint a két fő endoglükanáz, azaz a Cel7B (EGI) és a Cel5A (EGII). 

3. A döntően másodlagos rostokból álló papír (Dunakraft 90R) légáteresztése mind 
T. reesei teljes celluláz komplexszel (Pergalase A40), mind egyedi Cel12A (EGIII) 
endoglükanázzal (IndiAge Super L) szignifikánsan javítható, mely tulajdonság a 
zsákpapír-gyártás szempontjából kiemelkedően fontos. 

4. Egy adott celluláz enzim hatása a szekunder rostok tulajdonságaira még hasonló 
eredet (gomba/bakteriális), molekulaméret, molekuláris szerkezeti felépítés (CBD 
jelenléte/hiánya) esetén sem tervezhető egy másik enzimmolekula hatásából. 

5. Genetikailag módosított T. reesei QM9414 által, az endogén cellulázok glükóz-
repressziója mellett szelektíven termelt TrCel7B (EGI) és TrCel7B core tartalmú 
fermentlé alkalmas közvetlenül, azaz tisztítás és egyéb feldolgozás nélkül 
felhasználva szekunder rostok tulajdonságainak javítására. 

 A TrCel7B (EGI) és annak katalitikus doménje a szilárdságban nem okoz romlást 
döntően másodlagos rostokból álló papír (Dunakraft 90R) esetén. 

6. A RmCel12A kis molekulatömegű (28,5 kDa), cellulóz-kötő domént nem hordozó 
endoglükanázt tartalmazó fermentlé -hőmérsékletében a nagysűrűségű őrlést és 
az azt követő szakaszokat modellező kísérletek alapján- alkalmas közvetlenül 
felhasználva szekunder rostok víztelenedésének javítására. 
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