Lignocellulózok értéknövelı feldolgozása fizikai
és biológiai módszerekkel
Hemicellulóz kinyerés, enzim fermentáció és enzimes hidrolízis
Ph. D. értekezés

Benkı Zsuzsa
Témavezetı: Dr. Réczey Istvánné

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

2008

Köszönetnyilvánítás
Ebben a dolgozatban bemutatott munka bı három év alatt született a Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének
(a korábbi Mezıgazdasági Kémiai Technológia Tanszék jogutódja) Non-Food
kutatócsoportjában.
Szeretném megköszönni témavezetımnek, Dr. Réczey Istvánnénak, hogy a diploma megszerzése
után lehetıséget adott arra, hogy csoportjában dolgozzak, PhD tanulmányokat kezdhessek.
Köszönöm a mindig jó kedélyő, lelkesítı, munka iránt motiválni tudó megbeszéléseket, a
rengeteg jótanácsot, iránymutatást, és a lehetıséget, hogy külföldön is kipróbálhassam magam.
Nem utolsó sorban köszönöm emberségét és a személyes beszélgetéseket, melyek nehéz
pillanatokban erıt adtak.
Ezúton szeretném megköszönni, Dr. Sevella Béla korábbi Tanszékvezetınknek, hogy lehetıséget
adott arra, hogy a Tanszékén elkezdhettem doktoráns munkámat.
Köszönettel tartozom a Non-food csoport minden korábbi és jelenlegi munkatársának, hogy a
mindennapi rutinba színt vitt: Babics Miklósné, Dr. Szengyel Zsolt, Dr. Dienes Dóra, Dr. Varga
Enikı, Dr. Juhász Tamás, Dr. Kádár Zsófia, Dr. Szijártó Nóra, Sáhó Éva, Gáspár Melinda, Sipos
Bálint, Barta Zsolt, Gyalai-Korpos Mikós, Drahos Eszter és Kiss Nikolett.
A great deal of my appreciation goes to Professor Liisa Viikari, Dr. Matti Siika-aho and Ulla
Vornamo in VTT-Technical Research Centre of Finland for the opportunity to work there, to
learn a lot about research and human values. The most beautiful months abroad belong to Suomi
and finish people.
I would also thank to Professor Henrik Stålbrand and Dr. Alexandra Andersson (Lund
University, Sweden) for their contribution to my first work and paper, which was a milestone in
my life.
Köszönet illeti továbbá az NKFP3 (OM-00152/2005)-t, az OTKATS 049849-t, az Oláh György
Doktori Iskolát, a Varga József Alapítványt, a COST E23 és BIOBIO akcióját az anyagi
támogatásért.
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm Szüleimnek és Férjemnek, akik mindig mellettem állnak.
Feltétlen szeretetük ad erıt a mindennapi csaták megvívásához, és a Tılük kapott tudás tesz
képessé a boldog pillanatok értékelni tudásához.

2

Tartalomjegyzék
1

PUBLIKÁCIÓK LISTÁJA......................................................................................... 5

2

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ..................................................................................... 8

3

BEVEZETÉS ............................................................................................................ 9

4

IRODALMI ÁTTEKINTÉS ...................................................................................... 11

4.1
Lignocellulózok szerkezete.......................................................................................................................... 11
4.1.1
A növényi sejtfal ....................................................................................................................................... 11
4.1.2
Sejtfal komponensek ................................................................................................................................. 12
4.1.2.1
Cellulóz ........................................................................................................................................... 12
4.1.2.2
Hemicellulózok ............................................................................................................................... 14
4.1.2.3
Lignin .............................................................................................................................................. 17
4.1.2.4
Pektinek ........................................................................................................................................... 18
4.1.2.5
Egyebek - extraktívok, fehérjék, hamu............................................................................................ 19
4.1.3
Lignocellulóz biomassza összetétele......................................................................................................... 19
4.2
Lignocellulóz biomassza elıkezelése .......................................................................................................... 20
4.2.1
Lignocellulóz szerkezet komplexitása, ellenállósága................................................................................ 20
4.2.2
Elıkezelési lehetıségek ............................................................................................................................ 21
4.3
Enzim fermentáció....................................................................................................................................... 22
4.3.1
Trichoderma reesei ................................................................................................................................... 22
4.3.2
T. reesei cellulázok és mőködési mechanizmusuk.................................................................................... 23
4.3.3
Enzim expresszió indukálása .................................................................................................................... 24
4.3.4
Fermentáció körülményeinek hatása az enzimtermelésre ......................................................................... 25
4.4
Lignocellulózok enzimes degradációjában szerepet játszó enzim rendszerek........................................ 26
4.4.1
Cellulóz hidrolizáló enzimek .................................................................................................................... 26
4.4.2
Segítı enzimek - hemicellulázok .............................................................................................................. 27
4.4.3
Cellulázok és hemicellulázok együttmőködése lignocellulózok degradációjában.................................... 28
4.5

5
5.1

A dolgozat célkitőzései................................................................................................................................. 30

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK ............................................................................... 31
Felhasznált anyagok .................................................................................................................................... 31

5.2
Hemicellulóz kinyerés mikrohullámú kezeléssel ....................................................................................... 31
5.2.1
Nyersanyag ............................................................................................................................................... 31
5.2.2
Mikrohullámú kezelés............................................................................................................................... 31
5.2.3
Analitikai módszerek ................................................................................................................................ 32
5.3
Enzim fermentáció....................................................................................................................................... 33
5.3.1
Szénforrások ............................................................................................................................................. 33
5.3.2
Mikroorganizmusok .................................................................................................................................. 33
5.3.3
Inokulum ................................................................................................................................................... 34
5.3.4
Enzim fermentáció rázatott lombikokban ................................................................................................. 34

3

5.3.5
5.3.6
5.3.7

Enzimfermentáció laboratóriumi fermentorban ........................................................................................ 35
Analitikai módszerek ................................................................................................................................ 36
Enzimaktivitás mérések ............................................................................................................................ 37

5.4
Enzimes hidrolízis ........................................................................................................................................ 38
5.4.1
Szubsztrátok.............................................................................................................................................. 38
5.4.2
Enzimek .................................................................................................................................................... 40
5.4.3
Hidrolízis laboratóriumi méretben ............................................................................................................ 41
5.4.4
Analitikai módszerek ................................................................................................................................ 42

6

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK..................................................................... 43

6.1
Hemicellulóz kinyerés mikrohullámú kezeléssel ....................................................................................... 43
6.1.1
Kezelés hımérsékletének hatása ............................................................................................................... 44
6.1.2
Kezelés pH-jának hatása ........................................................................................................................... 45
6.1.3
Mikrohullámmal és lúgos extrakcióval kinyert hemicellulózok összehasonlítása .................................... 46
6.2
Enzimfermentáció........................................................................................................................................ 47
6.2.1
Szénforrás és táptalaj összetétel hatása az enzimtermelésre ..................................................................... 47
6.2.1.1
Szénforrás minıségének hatása az enzimtermelésre ....................................................................... 48
6.2.1.2
Szénforrás koncentráció hatása ....................................................................................................... 49
6.2.1.3
Táptalaj összetételének hatása az enzimtermelésre ......................................................................... 50
6.2.2
Thermoascus Cel7A heterológ fermentáció Trichoderma reesei-vel........................................................ 51
6.2.3
Puffer hatása az enzimtermelésre.............................................................................................................. 55
6.2.3.1
Fermentációs kísérletek 31 literes laboratóriumi fermentorban ...................................................... 56
6.2.3.2
Rázatott lombikos kísérletek ........................................................................................................... 57
6.2.4
Enzimtermelés és karakterizálás hidrolízis céljából.................................................................................. 57
6.3
Enzimes hidrolízis ........................................................................................................................................ 59
6.3.1
Egyedi enzimkomponensek vizsgálata lignocellulózok degradációjában................................................. 60
6.3.2
Saját fermentálású enzimek vizsgálata lignocellulózok degradációjában................................................. 67

7

ÖSSZEFOGLALÁS................................................................................................ 71

8

TÉZISEK ................................................................................................................ 72

9

IRODALOMJEGYZÉK ........................................................................................... 73
MELLÉKELTEK…………………………………………………………………………..81
FÜGGELÉK………………………………………………………………………….……84

4

1 Publikációk listája
A doktori értekezés anyaga az itt felsorolt publikációkra épül. Ezekre római számozásuk alapján
történik hivatkozás, és a Függelék I-IV részét képezik.
I. Benkı, Zs., Andersson, A., Szengyel, Zs., Gáspár, M., Réczey, K., Stålbrand, H. (2007)
Heat extraction of corn fiber hemicellulose, Applied Biochemistry and Biotechnology,
136-140:253-265.
II. Benkı, Zs., Drahos, E., Szengyel, Zs., Puranen, T., Vehmaanperä, J., Réczey, K. (2007)
Thermoascus aurantiacus CBHI/Cel7A production in Trichoderma reesei on alternative
carbon sources, Applied Biochemistry and Biotechnology, 136-140:195-204.
III. Benkı, Zs., Siika-aho, M., Viikari, L., Réczey, K. (2008) Evaluation of the role of
xyloglucanase in the enzymatic hydrolysis of lignocellulosic substrates, Enzyme and
Microbial Technology, 43:109-114.
IV. Benkı, Zs., Réczey, K. (2008) Lignocellulózok enzimes degradációja - A hemicellulázok,
mint segítıenzimek, Magyar Kémikusok Lapja, 7-8:212-218.
Egyéb, az értekezés témájához szorosan nem kapcsolódó publikációk:
V. Gáspár,
M.,
Benkı,
Zs.,
Dogossy,
G.,
Réczey,
K.,
Czigány,
T.
(2005) Reducing water absorption in compostable starch-based plastics, Polymer
Degradation and Stability, 90:563-569.
Konferencia kiadványok
Benkı, Zs., Siika-aho, M., Viikari, L., Réczey, K. (2007) Hemicellulázok hatása lignocellulózok
enzimes degradációjára, XXX. Kémiai Elıadói Napok Tudományos Szimpózium, Szeged, ISBN:
978-963-482-845-7, 126-130.
Benkı, Zs., Réczey, K. (2007) Trichoderma reesei fermentációja alternatív szubsztrátokon,
Mőszaki Kémiai Napok’07, Veszprém, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet, ISBN: 978-963-9696-150, 62-66.
Benkı, Zs., Gáspár, M., Réczey, K. (2005) Biodegradálható mőanyagok biopolimerekbõl,
Mőszaki Kémiai Napok’05, Veszprém, Mőszaki Kémiai Kutató Intézet, ISBN: 963 9495 71 9,
129-132.
Poszterek
Benkı, Zs., Tolvaj, B., Dienes, D., Réczey, K. (2008) Characterization of Trichoderma reesei
Rut-C30 enzymes obtained on various carbon sources, Second Annual Workshop of COST
FP0602, 4-5 of December, Biel, Switzerland

5

Benkı, Zs., Siika-aho, M., Viikari, L., Réczey, K. (2008) Hemicellulases as helper enzymes in
the degradation of lignocellulosic substrates, First COST Meeting, 27-28 of March, Copenhagen
Benkı, Zs., Réczey, K., Viikari, L., Siika-aho, M. (2007) The role of xyloglucan hydrolysis in the
total hydrolysis of lignocellulosic materials, North Carolina State University/ Helsinki area
Institutes workshop, September, Helsinki, Finland
És: European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE) Scientific meeting, 7-8.11.2007,
Iasi, Romania
Benkı, Zs., Siika-aho, M., Viikari, L., Réczey, K. (2007) How can xyloglucanase enhance the
total hydrolysis of lignocellulosic substrates?, 29th Symposium on Biotechnology for Fuels and
Chemicals, April 29 – May 2, Denver, CO, USA
Szijártó, N., Kádár, Zs., Benkı, Zs., Varga, E., Dienes, D., Réczey, K., (2006) Biorefinery
Research at Budapest University of Technology and Econmics, European Conference on
Biorefinery Research, 19 and 20 October 2006, Helsinki
Benkı, Zs., Szengyel, Zs., Gáspár, M., Andersson, A., Stalbrand, H., Réczey, K. (2006) Heatextraction of corn fiber hemicellulose. 28th Symposium on Biotechnology for Fuels and
Chemicals, April 30 – May 3, Nashwille, TN, USA
Benkı, Zs., Drahos, E., Szengyel, Zs., Puranen, T., Vehmaanperä, J., Réczey, K. (2006)
Thermoascus aurantiacus CBHI/Cel7A production in Trichoderma reesei on alternative
substrates. 28th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals, April 30 – May 3,
Nashwille, TN, USA
Gáspár,M., Benkõ, Zs., Dogossy, G., Juhász, T., Réczey, K., Czigány, T. (2004) Reducing water
absorption in compostable starch-based plastics, 26th Symposium on Biotechnology for Fuels
and Chemicals, Chattanooga, USA

Konferencia elıadások
Benkı, Zs., Réczey, K. (2008) Poliszacharidok degradációja cellulázok és segítı enzimek
együttmőködésével, Poliszacharidkémiai Munkabizottsági Ülés, Budapest
Benkı, Zs., Réczey, K. (2008) Lignocellulóz alapú etanolgyártás lehetıségei, MTA-Kémiai
Kutatóközpont XI. Doktori Kémiai Iskola, Mátrafüred
Benkı, Zs., Dienes, D., Réczey, K. (2008) Etanol lignocellulózokból I. –Fermentációs szénforrás
hatása az enzimrendszer összetételére, Mőszaki Kémiai Napok’08, Veszprém.
Benkı, Zs., Réczey, K. (2008) Második generációs etanol elıállításának technológiai lehetıségei
illetve a biotechnológiai lépések fejlesztése, V. Vegyész- és biomérnöki kari doktoráns
konferencia.

6

Benkı, Zs., Siika-aho, M., Viikari, L., Réczey, K. (2007) Hemicellulázok hatása lignocellulózok
enzimes degradációjára, XXX. Kémiai Elıadói Napok Tudományos Szimpózium, Szeged, ISBN:
978-963-482-845-7, 126-130.
Benkı, Zs., Réczey, K. (2007) Trichoderma reesei fermentációja alternatív szubsztrátokon,
Mőszaki Kémiai Napok’07, Veszprém.
Benkı, Zs., Réczey, K., Siika-aho, M., Viikari, L. (2007) Xiloglükanáz szerepe hemicellulóz
tartalmú szubsztrátok degradációjában, IV. Vegyész- és biomérnöki kari doktoráns konferencia.
Benkı, Zs., Gáspár, M., Réczey, K. (2005) Biodegradálható mőanyagok biopolimerekbõl,
Mőszaki Kémiai Napok’05, Veszprém.
Réczey, K., Szengyel, Zs., Benkı, Zs. (2005) Etanol elıállítása lignocellulózokból, Mőszaki
Kémiai Napok’05, Veszprém.
Gáspár, M., Benkı, Zs., Réczey, K. (2004) Keményítı alapú biodegradálható mőanyagok
elıállítása, Mőszaki Kémiai Napok’04, Veszprém.

7

2 Rövidítések jegyzéke
SEC

Méretkizárásos kromatográfia (Size Exclusion Chromatography)

RI

Törésmutató mérés (Refractometer Index)

Mw

Molekula tömeg

SF 200

Solka Floc 200 (lignin mentesített fenyıfapép)

GKSz

Gızrobbantott Kukorica Szár

Sz.a.

Szárazanyag tartalom

RC

Redukáló cukor

FPA

Szőrıpapír lebontó aktivitás (Filter Paper Activity)

FPU

Szőrıpapír lebontó enzimaktivitás egység (Filter Paper Unit)

IU

International Unit = Enzimaktivitás nemzetközi egysége

EG

endoglükanáz

CBH

cellobiohidroláz

CBD/CBM

cellulóz kötı régió (Cellulose Binding Domain/Module)

BGL

β-glükozidáz

XL

xilanáz

XG

xiloglükanáz

HPLC

nagyhatékonyságú folyadék kromatográfia

ACE

Alap celluláz enzim keverék (CBH I és II, EG II, BGL keveréke)

C

Celluclast 1.5L kereskedelmi enzim (Novozymes, Dánia)

ESF

Solka Floc 200 szénforráson fermentált enzim

EL

Laktóz szénforráson fermentált enzim

EGKSz

Gızrobbantott kukoricaszár szénforráson fermentált enzim
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3 Bevezetés
A növényi biomassza a szén, földgáz és kıolaj után a negyedik legnagyobb mennyiségben
elıforduló energiaforrás. A Földön található teljes élı anyag becsült mennyisége
nedvességtartalommal együtt közel 2000 milliárd tonna [1]. Magyarországon a biomassza teljes
mennyisége 350-360 millió tonna, az ebbıl évente újratermelıdı mennyiség 105-110 millió
tonna [2]. Ennek bruttó energiatartalma 1100-1200 PJ, ami jócskán felülmúlja hazánk
energiafelhasználását. Ebbıl a potenciális készletbıl hazánkban a ténylegesen energiatermelésre
felhasználható biomassza becsült mennyisége ágazatonként a következı: növénytermesztés 4-4,5
millió tonna, erdıgazdaság 3-4 millió tonna, állattenyésztés 1,8-2,3 millió tonna, élelmiszeripar
150-200 ezer tonna, települési hulladék 25-30 millió tonna [3].
A biomassza energetikai célú felhasználására a közvetlen égetés mellett a bioüzemanyagok
elıállítása jelentheti a megoldást. Ezek elınye, hogy a nettó üvegházhatású gáz kibocsájtásuk
kicsi, így csökkenthetı az üzemanyagok környezetre (pl. az éghajlatváltozásra) gyakorolt negatív
hatása. Mivel a megújuló nyersanyagok földrajzi eloszlása egyenletes, a fosszilis
energiahordozókkal nem rendelkezı országok energiafüggısége hosszútávon megszüntethetı.
Egyúttal a biomassza lokális feldolgozásával lehetıség van vidéki munkahelyek teremtésére, ami
csökkentheti a centralizált területek és ezen régiók közti gazdasági különbségeket [4].
A folyékony bioüzemanyagoknak két fajtája létezik, a biodízel és a bio-etanol. Kutatócsoportunk,
ez utóbbi vizsgálatával foglalkozik. A fentebb ismertetett elınyök mellett a bioetanol hátrányaira
is fel kell hívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy –a motorok módosítása nélkül- nem használható
tisztán, vagy korlátlan arányban a benzinhez keverve, és tömítési illetve korróziós problémák is
felléphetnek a biohajtású gépkocsik használatakor. Továbbá az alkohol-elıállítás
nyersanyagbázisát jelenleg az élelmiszeripar számára nélkülözhetetlen mezıgazdasági termények
adják, ami jelentıs árfelhajtó tényezı. Hátrányai ellenére az Európai Unió környezetpolitikájának
köszönhetıen 2007 júniusától már Magyarországon is minden forgalomban lévı motorbenzin,
2008 júniusától pedig minden dízelüzemanyag 4,4% biokomponenst tartalmaz. Ezen felül, az
országban négy töltıállomáson van lehetıség ún. E-85 (85% etanol:15% benzin) üzemanyagot
tankolni.
Bioetanol elıállítása történhet magas cukor- illetve keményítıtartalmú növényekbıl egylépéses
alkohol fermentációval, illetve cukrosítást követı fermentációval („elsı generációs bioetanol”)
vagy cellulóz alapú biomasszából, ún. lignocellulózokból („másod generációs bioetanol”). Ez
utóbbi komplex technológiai hátteret igényel (1. ábra), viszont a melléktermékek hasznosításának
lehetıségével hosszútávon környezetbarát megoldást jelenthet, továbbá az élelmiszeriparban nem
használható nyersanyagra épül.
A lignocellulózokban a hasznosítható cukrok komplex, poliszacharidokban kötött formában
találhatók meg, melyek felszabadítása a polimer mátrixból nem egyszerő, mivel a növényi sejtfal
szerkezet mind vegyszereknek, mind mikroorganizmusoknak meglehetısen ellenálló. A
szerkezetet ezért valamilyen elıkezeléssel fel kell lazítani. Ez történhet fizikai, kémiai, fizikokémiai illetve biológiai módszerekkel. Fizikai elıkezelés lehet az egyszerő mechanikai aprítás,
vagy ırlés. Kémiai módszereknél valamilyen vegyszert alkalmazunk (sav, lúg), míg fizikokémiai elıkezelésnél fizikai behatást kombinálunk kémiai katalizátorokkal. Ez utóbbira példa a
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gızrobbantás, ammóniás robbantás és a nedves oxidáció. Biológiai elıkezelésnél ligninbontó
mikroorganizmusokat használunk a lignin eltávolítására. Az elıkezelések hatékonysága
lemérhetı a rostfrakcióban feldúsult cellulóz enzimes bonthatóságán, és/vagy az oldat frakcióban
lévı cukrok mennyiségén, felhasználhatóságán.

1. ábra: Második generációs etil-alkohol elıállításának technológiai sémája

A fellazított polimer szerkezet ezt követıen hidrolizálható enzimek vagy vegyszerek
felhasználásával. Utóbbira példa az egy- vagy kétlépcsıs híg savas hidrolízis, elıbbire pedig a
kereskedelmi vagy saját fermentálású enzimekkel történı degradáció. Az ipari mérető alkohol
elıállítást enzimes technológiák megvalósításával lehet elképzelni, mivel ezek nem
környezetkárósító, szelektívebb reakciók. A savas hidrolízis egyetlen elınye az enzimessel
szemben, hogy egyaránt hatásos puha- és keményfák esetén, míg az enzimes hidrolízis fıként
keményfák és lágyszárú növények esetén hatékony [5].
Kereskedelmi enzimek alkalmazása gyakran egyszerőbb, mint enzimek elıállítása, azonban ezek
jelenlegi ára mellett a technológia egyelıre nem gazdaságos [6]. Ennek javítása lehetséges saját
fermentálású („on site, in situ”) enzimekkel, melyeket nem szükséges szállítani, töményíteni,
hanem az alkohol elıállító üzemben lehet termeltetni. Az enzim fermentáció történhet a
hidrolizálandó szubsztráttal azonos lignocellulóz szénforráson is, így az enzimtermelés még
egyszerőbben integrálható a technológiai láncba.
A hidrolízis eredményeképpen kapott monoszacharidok mikroorganizmusok segítségével (pl.
Saccharomyces cerevisiae, Zymomonas mobilis) etanollá fermentálhatók, amely desztillációt
követıen üzemanyagként felhasználható.
A cellulóz alapú etanol elıállítás összköltségének egy-harmadát adja a nyersanyag, két-harmadát
a technológia költsége. Utóbbiak közül az elıkezelés a legdrágább mőködési egység (19%), ezt
követi az enzimes hidrolízis költsége (8%), ezen belül magának az enzimnek az ára (9%). A
legkritikusabb, fejlesztést igénylı lépések tehát a nyersanyag elıkezelésének optimalizálása, az
enzimek árának csökkentése és a hidrolízis hatékonyságának növelése.
A lignocellulózból történı etanol elıállítás technológiai lépéseinek illetve az egyes lépések szők
keresztmetszetének megértéséhez, javításához elengedhetetlenül szükséges a lignocellulózok
komplex szerkezetének ismerete, amelyhez a következı fejezet kíván hátteret adni. Ezt a második
generációs alkoholgyártás három fıbb részfolyamatának, a nyersanyag elıkezelésének (ezzel
együtt hemicellulóz kinyerésének), az enzim fermentációnak, és a lignocellulózok enzimes
hidrolízisének a részletes bemutatása követi. Az értekezés második részében e három területen
elért kutatási eredményeimet ismertetem.
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4 Irodalmi áttekintés
4.1 Lignocellulózok szerkezete
4.1.1 A növényi sejtfal
A növényi sejt citoplazmából és az azt körülvevı sejthártyából és sejtfalból áll. A citoplazmában
találhatók a sejt mőködéséhez szükséges különféle sejtszervek, mint a mitokondrium, Golgi
készülék, endoplazmatikus membránrendszer és a vezikulumok (ld. 2. ábra). A sejtfalat
polimerek hálózata építi fel, így biztosítva a sejt mechanikai szilárdságát. A sejtek 90%-a víz. A
maradék összetétele a következı: 50% fehérje, 15% szénhidrát, 15% nukleinsav, 10% lipid, 10%
egyéb. Kémiai elemeket tekintve az összetétele: 60% hidrogén, 25% oxigén, 10% szén, 5%
nitrogén.

2. ábra: A növényi sejt felépítésének sematikus ábrázolása

Magasabb rendő növények közös jellemzıje tehát, hogy a sejtek mechanikailag igen erıs,
ellenálló sejtfallal rendelkeznek, mely alapvetıen nagy molekula tömegő polimerekbıl felépülı
komplex és dinamikus struktúra. A sejtfal szerepe azon túl, hogy a sejtet körülvéve meghatározza
annak alakját és lehetséges méretét, a sejtek egymáshoz kapcsolásában és a növények
szilárdságának kialakításában jelentıs. Ellen kell hogy álljon továbbá a sejten belüli ozmózis
nyomásnak (0,1-3,0 MPa), és védeni a sejtet a külvilág patogénjeitıl [7].
A sejtfal vastagsága, összetétele természetesen a növény illetve a sejt fajtájától függıen rendkívül
változatos lehet, ám általánosságban igaz, hogy a növényi sejtfal két típusa különböztethetı meg,
az ún. elsıdleges és másodlagos sejtfal (3. ábra). A sejtek egymástól való elhatárolódását a
középsı lamella teszi lehetıvé, mely a sejt kialakulásakor fıként pektinekbıl áll, majd a sejt
késıbbi életszakaszában ligninnel erısen impregnálódhat.
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3. ábra: A növényi sejtfal szerkezete (ES: Elsıdleges sejtfal, MS 1-3: Másodlagos sejtfal)

Az elsıdleges sejtfal a sejt növekedése során létrejövı vékony, rugalmas, plasztikus és elasztikus
megnyúlásra is képes réteg, mely rendezetlenül elhelyezkedı cellulóz rostokból, amorf
hemicellulóz mátrixból, pektinekbıl és fehérjékbıl áll. Meghatározza a sejt növekedési
sebességét és irányát, így végsı soron a sejt méretét és alakját. Az elsıdleges sejtfal komponensei
továbbá olyan ún. „oligoszacharidok” prekurzorai lehetnek, melyek a növekedés során hormon
jellegő szabályozásra képesek (például a xiloglükán fukóz szubsztituenst tartalmazó oligomerjei)
[8]. Az egyes alkotóelemek különbözı erısségő kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz. Például a
hemicellulóz hidrogén hidakkal kötıdik a cellulóz láncokhoz, míg a galakturonsavak Ca2+
hidakkal, a glikoproteinek ionosan kapcsolódnak a savas karakterő poliszaharidokhoz.
Mechanikailag erıs sejtek esetében a sejt növekedésének befejezıdése után egy ún. másodlagos
sejtfal is kialakul. Ez három rétegbıl tevıdik össze (ld. MS1-3 az 3. ábra). Az elsıdleges
sejtfalhoz legközelebb lévı réteg (MS 1) meglehetısen vékony, melyben a helikális cellulóz
láncok véletlenszerő, kereszthálós elrendezıdése jellemzı. A középsı réteg (MS2) a
legvastagabb, melyben a cellulóz mikrofibrillumok paralel elhelyezkedése tipikus. A lument
(belsı membrán rész) körülölelı legbelsı (MS3) réteg vékony, szerkezete sokkal kevésbé
rendezett, mint a másik két másodlagos sejtfal rétegé.

4.1.2 Sejtfal komponensek
4.1.2.1 Cellulóz
A növényi biomassza legnagyobb hányadát, mintegy 40%-át a cellulóz polimerek alkotják. A
cellulóz homopoliszaharid, legkisebb ismétlıdı egysége a cellobióz, mely két β-1,4-kötéssel
kapcsolódó glükóz molekula dimerje, benne a glükóz monomerek egymáshoz képest 180°-kal
elforgatva helyezkednek el (ld. 4. ábra).
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4. ábra: Cellulóz elsıdleges szerkezete

A cellulóz hosszú (100-15 000 glükóz egységnyi) lineáris polimer, mely inter- és
intramolekuláris hidrogén kötések kialakítására nagymértékben hajlamos, az így stabilizált
makromolekula nagyfokú rendezettséggel jellemezhetı, vízben oldhatatlan, kémiailag stabil és
enzimeknek is viszonylag ellenálló. Az elsıdleges sejtfalban a cellulóz rostok átmérıje
jellemzıen 3 nm.
Szintézise a plazma membránban elhelyezkedı cellulóz-szintetázok segítségével történik.
Ezeknek a fehérjéknek három izoformájuk (α1, α2, β) ismert, melyek együttesen hozzák létre a 6
db alegységbıl álló jellegzetes, 25-30 nm átmérıjő ún. rozetta szerkezetet, vagy másnéven
cellulóz szintetáz komplexet (ld. 5. ábra) [9]. A rozetták összekapcsolódásából egy hat tagú győrő
jön létre, melyben minden szintetáz felelıs egy cellulóz mikroszál szintéziséért, így alakul ki a 36
mikrofibrillumból álló cellulóz rost, mely cellulóz láncok a sejtfalban jobban (kristályos) és
kevésbé (amorf) rendezett régiókban jelennek meg.

5. ábra: Magasabb rendő növények sejtfalában található cellulóz szintetáz és a rozetták szerkezetének sematikus
ábrázolása. A: Cellulóz szintetáz izoformáiból létrejött rozetta, B: Rozetták, C. Rozetták elrendezıdése a plazma
membránban.

A cellulóz roston belül a kristályos és amorf (parakristályos) részek kialakulásának és
elrendezıdésének leírására sok modell született [10,11]. A legfrissebb kutatások összhangban
vannak a vázolt cellulóz szintetáz komplex által szintetizált 36 mikroszálból álló rostszerkezet
elméletével. A 36 elemi cellulóz szál közül, a középen hexagonálisan elhelyezkedı 6 szál alkotja
a tisztán kristályos régiót, melyet körülölel 12 szál részben kristályos, majd mindezt beburkolja
18 részlegesen, vagy egyáltalán nem kristályos (amorf) cellulóz szál [12]. Ez a két külsı réteg
hozhat létre kapcsolatot a cellulóz szál mellett megjelenı egyéb polimerekkel, hemicellulózokkal,
pektinekkel.

13

4.1.2.2 Hemicellulózok
A hemicellulózok alkotják a biomassza 30-50%-át évelı és egynyári növények esetében.
Elnevezésük Schulze-tól ered, aki a hemicellulóz elnevezést vezette be mindazon nem keményítı
jellegő poliszaharidok megnevezésére, melyek magasabb rendő növények elsıdleges és
másodlagos sejtfalában a cellulózzal asszociálva fordulnak elı és lúggal kiextrahálhatók [13]. A
19-dik században – tévesen - a cellulóz prekurzorának tekintették ezeket a poliszaharidokat, így
állandósult ez az elnevezés, mely „hemi” elıtagja görög eredető, jelentése „fél”.
Késıbb bebizonyosodott, hogy ezek a hetero-poliszaharidok a sejtfal polimerek egy különálló
csoportját képezik. Meglehetıs nagy változatosságot mutatnak polimerizációs fok és összetétel
tekintetében. Elıbbi az extrakció és az elemzés módszerétıl függ, utóbbi pedig a növény
fajtájától. A lánchossz általában kisebb, mint cellulóz esetében, ugyanakkor nagyszámú oldallánc
helyezkedik el a fı vázon, így a hemicellulózok kevésbé kristályos, jóval reaktívabb molekulák.
Legfıbb alkotóelemeik az L-arabinóz, D-galaktóz, D-glükóz, D-glükuronsav, D-mannóz és Dxilóz, de ezen kívül L-fukóz, L-rhamnóz és L-galaktóz is megtalálható oldalláncaikban.
A hemicellulózok a Golgi apparátusban szintetizálódnak, innen vezikulumok szállítják a
sejtfalba, ahol a cellulóz láncokat beburkolva védik azokat, illetve összeköttetést biztosítanak a
cellulóz láncok és a lignin régiói között.
Nagyfokú variabilitásuk miatt, a hemicellulózok osztályozása nem egyszerő, hiszen lehetséges
eredet, elsıdleges szerkezet, oldalláncok fajtája vagy sejten belüli elıfordulásuk szerint is.
Jelenleg az egyik legelfogadottabb csoportosításuk a fılánc milyensége alapján lehetséges [14]:
a) xilánok
b) mannánok
c) vegyes kötéső β-glükánok
d) xiloglükánok
e) arabinogalaktánok.
a) Xilánok D-xiloglikánok: kétszikő növények esetében a másodlagos sejtfal fı hemicellulóz
komponensei, szárazanyagának 20-30%-át adják, míg egyszikőek esetében akár 50%-a is lehet
[15]. β-1,4-D-xilopiranóz fılánccal rendelkezı heteropolimerek, melyek különbözı rövid
szénhidrát láncokkal lehetnek szubsztituálva. Ezek az oldalláncok D-glükuronsavból (vagy ennek
4-O-metiléterébıl), L-arabinózból, és/vagy D-xilózból, L-arabinózból, D- vagy L-galaktózból és
D-glükózból állhatnak [16]. Az oldalláncok milyensége révén beszélhetünk glükuronoxilánokról, arabino-glükurono-xilánokról, glükurono-arabino-xilánokról, arabinoxilánokról és
komplex heteroxilánokról. A glükurono-xilánok keményfákra, míg az arabinoxilánok fıleg a
gabonafélékre jellemzı hemicellulózok.
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6. ábra: Xilánok sematikus ábrázolása [17]

Xilánok kölcsönhatása a sejtfal többi komponensével függ a növény és a sejt fajtájától, illetve a
fılánc szubsztituenseitıl. Lignin tartalmú növényi szövetekben a xilánok észter kötéssel
kapcsolódhatnak uronsav oldalláncukon keresztül a ligninhez. Ezenkívül szerkezeti fehérjékkel
és pektinekkel is kapcsolatban állhatnak a láncok.
A xilánok cellulózhoz történı adszorpciója nagymértékben függ a xilán polimerizációs fokától
(méretétıl) és a xilán láncon található szubsztituensek fajtájától is. Jellemzıen, a szubsztituálatlan
xilánok adszorbeálódnak leginkább a cellulóz felszínén. Minél több a „szabad” xilóz egység a
fıláncban, annál könnyebben jön létre kapcsolat az egyes xilán láncok között, ami elısegíti a
cellulóz polimerre történı adszorpciót is [18].
b) Mannánok vagy D-mannoglikánok: két alcsoportjuk különböztethetı meg, a galaktomannánok
és a glükomannánok. Elıbbi lineáris fıláncában csak β-1,4-D-mannopiranózt, utóbbi mind β-1,4D-mannopiranózt, mind pedig β-1,4-D-glükopiranózt tartalmaz. Mindkét típus fıláncbeli mannóz
egységeihez α-D-galaktopiranóz kapcsolódhat. Ezen szubsztituenssel rendelkezı láncokat pedig
már galaktomannánoknak és galakto-glükomannánoknak nevezzük.

7. ábra: Galaktomannán általános szerkezete [19]

Szubsztituálatlan mannánok elıfordulása meglehetısen ritka szemben a 30-96%-ban galaktózzal
helyettesített galaktomannánokkal, melyek fı elıfordulási helye magvas növények tároló
fehérjéi.
A glükomannánok és galaktoglükomannánok általános másodlagos sejtfal komponensek. Ez a
hemicellulóz csoport fıként a puhafák másodlagos sejtfalára jellemzı, míg kemény fákban csak
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elhanyagolható mennyiségben van jelen [20]. Az elsıdleges sejtfalban pedig xilánnal és fukogalaktoxilánnal asszociálva található meg.
c) Vegyes kötéső β-glükánok: a 1→3 illetve 1→4 kötéseket tartalmazó β-D-glükánok a
gabonafélék egyik nélkülözhetetlen hemicellulóz komponense, például a zab és az árpa fajok
általában 3-12% β-glükánt tartalmaznak. Létfontosságú molekulák, melyek a sejt növekedése
során a cellulóz mikroszálakkal szoros asszociációban vannak.
Ebben az elágazást nem tartalmazó polimerben a glükopiranóz egységek közötti 1→4 illetve
1→3 kötések aránya 70:30%. Általában 3-4 darab 1→4 kötéső cellulóz jellegő láncdarabot
választ el egy-egy 1→3 kötéső egység [21].
d) Xiloglükánok vagy D-xilo-D-glükánok: minden magasabb rendő növényben megtalálhatók, az
elsıdleges sejtfal fı hemicellulóz komponensei. Kétszikőek esetében az elsıleges sejtfal
szárazanyagának 20-25%-át, főfélék esetén 2-5%-át, fák esetén pedig körülbelül 10%-át tehetik
ki [22]. Egyes növény fajoknál (pl. Impatiens, Cyclamen és Tamarindus) a keményítıt
helyettesítı tároló poliszacharid [23], de legtöbb esetben szerepe az elsıdleges sejtfalban a fal
erısítésben és hormon hatású fukóz tartalmú oligoszacharidok révén a sejt növekedésének
szabályozásában van.
Fılánca cellulóz analóg, β-1,4-D-glükopiranóz egységekbıl épül fel. Ezen analógia miatt a
fılánc a cellulózzal hidrogén hidak révén igen erıs asszociációra képes [24], különösen, ha a
fıláncon elhelyezkedı szubsztituensek ez ún. „kifeszített szalag” konformációban helyezkednek
el (8. ábra).

8. ábra: A xiloglükán polimeren lévı szubsztituensek lehetséges térbeli elhelyezkedései

Az így kialakuló ellenálló polimer hálózat az elsıdleges sejtfal stabilitásáért felelıs,
megakadályozza az ozmózisnyomás miatti esetleges sejt összeroppanást. A cellulózhoz való
kötıdés erısségét a molekulasúlyon kívül nagyban befolyásolja a galaktóz csoportok száma is
[25].
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9. ábra: Xiloglükán polimer sematikus ábrázolása [19]

A fılánc fıként α-D-xilopiranóz egységekkel van szubsztituálva (kétszikő növények esetében 6075%-ban, főféléknél 30-40%-ban), így a leggyakoribb ismétlıdı egységek a XXXG és XXGG
[26]. Elıbbiben három xilózzal szubsztituált glükóz egységet követ egy szubsztituálatlan,
utóbbiban két szubsztituáltat követ egy szubsztituálatlan. A xilopiranóz csoportok tovább
lehetnek helyettesítve β-D-galaktopiranózzal, α-L-fukopiranózzal illetve α-L-arabinofuranózzal.
e) Arabinogalaktánok vagy L-arabino-D-galaktánok: szerkezeti különbségek alapján két
csoportjukat különböztetik meg (I és II típus). Az I típusba tartoznak a lineáris (1→4)-β-Dgalaktopiranozid egységekbıl felépülı láncúak, melyek 20-40%-ban lehetnek szubsztituálva α-Larabinofuranózzal. A II típusba tartozó arabino-3,6-galaktánok (1→3)-β-D-galaktopiranozid
egységekbıl felépülı láncúak, melyek arabinóz és galaktóz tartalmú mono- és
oligoszacharidokkal vannak helyettesítve. Ez utóbbi típus jóval elterjedtebb, mint az I-es fajta.
Kétszikőek és gabonafélék sejtfalában fehérjékhez kapcsolódva fordul elı, a pektinek egyik
komponense.
4.1.2.3 Lignin
A „lignin” kifejezést elıször egy svéd botanikus, Augustin Pyrame de Candolle használta 1819ben. A szó a latin lignum-ból ered, jelentése fa [27]. A lignin fenil-propán alegységekbıl felépülı
rendkívül variábilis aromás polimerek győjtıneve [28].
Három fenil-propán származék a p-kumaralkohol, a koniferil-alkohol és a szinapil-alkohol
monomerek a lignin fı alkotóelemei (ld. 10. ábra). Ezeket a monomereket rendre p-hidroxifenil,
guiacil és siringil csoportoknak nevezik a ligninben. Ezekbıl enzim katalizált polimerizációs
reakcióban képzıdik az amorf, elágazó szerkezető, éter és szén-szén kötéseket tartalmazó lignin
hálózat (ld. 11. ábra).
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10. ábra: A lignin monomer építıegységei: A. p-kumaralkohol, B. koniferil-alkohol, C. szinapil-alkohol.

A lignin szerkezetének bonyolultsága miatt azt a mai napig nem sikerült egzakt módon leírni.
Tudva levı azonban, hogy a lignin a hemicellulózzal együtt impregnálja a cellulóz rostokat a
másodlagos sejtfalban [29]. Szerepe, hogy a sejtfalat erısítse, gyakorlatilag a lignin teszi lehetıvé
a növények „lábra állását”. Nagy mennyisége található továbbá a középsı lamellában is, ahol
egyfajta „ragasztóanyag” szerepét tölti be, a sejtek összekapcsolásáért felelıs [30].

11. ábra: Lignin polimer szerkezetének sematikus ábrázolása

A lignin aromás győrői miatt képes elnyelni az ultraibolya sugárzást, melynek hatására gyökös
mechanizmusú oxidáción keresztül több aromás győrőbıl álló konjugált rendszerek jönnek létre.
Ezek már el tudják nyelni a látható fény egy részét. Ezért sárgulnak/barnulnak meg a fából
készült termékek.
4.1.2.4 Pektinek
Pektineket elıször 1825-ben Henri Braconnot izolált és írt le [31].
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A pektinek galakturonsavban gazdag savas poliszaharidok, melyek hidratált gélt képezve
„összeragasztják” az egyes sejtfal polimereket, nagyobb mennyiségben a középsı lamellában
fordulnak elı, ahol pedig a sejtek közti kapcsolat megtereméséért és a víztranszport
szabályozásáért is felelısek.
A pektinek fıvázát lineáris α-(1,4)-D-galakturonsav polimer alkotja (ld. 12. ábra). Ezt a
homopolimer fıvázat homogalakturonánnak nevezzük. Legtöbbször azonban a pektinek
heteropolimer formában jelennek meg a növények sejtfalában. Ilyenkor fılánchoz helyenként
(1,2) kötéssel L-ramnóz kapcsolódik, ezt a fajta pektin polimert ramnogalakturonánnak hívjuk.
További szubsztituensként megjelenhet a láncban D-galaktóz, L-arabinóz és D-xilóz is.

12. ábra: Pektinek általános szerkezete

A galakturon sav fılánc tartalmazhat karboxil csoportokat, melyek egy része metil-észterként,
más része ammóniával reagált, karboxi-amid formában van jelen. Az észterezés és amidálás foka
a lánc egyik fontos jellemzıje, általában a karboxil csoportok százalékában van megadva. Ennek
segítségével csoportosíthatók a pektinek: amennyiben a karboxil csoportok kevesebb, mint
50%-a van észterezve, „kis mértékben metoxilezett pektin”, ha több mint 50%-a van észterezve,
„nagymértékben metoxilezett pektin” az elnevezésük [32].
A pektineket széles körben alkalmazza a kozmetikai-, gyógyszer-, és élelmiszeripar. Ipari mérető
kinyerése gyümölcsökbıl forró híg savas extrakcióval történik. Ennek jellemzı körülményei: pH
1,5-3,0, hımérséklet 60-100°C és 0,5-6 óra extrakciós idı. Az így kinyerhetı pektinek általában
erısen metilezettek (>50%), és igen kis mértékben acetilezettek [33].
Az élelmiszeripar elsısorban gél képzı tulajdonsága miatt használja a pektineket. A pektinek
nem túl savas közegben kolloid oldatot képeznek, mely hőtés közben gél szerkezetet vesz fel.
Magas pektin tartalmú gyümölcsökbıl (pl. barack, szilva) így lehetséges lekvár, dzsem fızése.
4.1.2.5 Egyebek - extraktívok, fehérjék, hamu
Extraktívok a biomassza azon komponensei, melyek szerves oldószerekkel vagy vízzel
kiextrahálhatók. Például terpenoidok, fenol származékok, zsírsavak és viaszok.
A sejtfal fehérjék funkciójukat tekintve két csoportba sorolhatók: szerkezeti fehérjék és enzimek,
szabályozó fehérjék [34]. Ez utóbbiak közé tartoznak az ún. expanzinok, melyek a sejt
növekedésekor a sejtfal megnyúlását szabályozzák.
Hamunak nevezünk minden olyan nem illékony, szervetlen összetevıt, amely a biomassza
szerves részének elégetése után marad.

4.1.3 Lignocellulóz biomassza összetétele
A cellulóz tartalmú biomassza, vagyis a lignocellulózok a növény fajtájától és érettségi fokától
függıen eltérı mennyiségben tartalmazzák a három fı komponenst, de jellemzıen 40-50%
cellulózból, 25-30% hemicellulózból és 15-20% ligninbıl állnak [35]. E mellet természetesen
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megtalálhatók olyan egyéb komponensek, mint az ásványi anyagok, olajok, fehérjék, hamu. Ezek
alkotják a maradék 1-20%-ot. Egyes növények fı lignocellulóz komponenseinek az arányát
foglalja össze az 1. táblázat.
1. táblázat: Különféle növényi részek cellulóz, hemicellulóz és lignin tartalma a növény szárazanyagának
százalékában [36]

Cellulóz Hemicellulóz Lignin
37,5
22,4
17,6
Kukoricaszár
14,3
16,8
8,4
Kukoricamaghéj
38,2
21,2
23,4
Búzaszalma
46,4
8,8
29,4
Fenyıfa
49,9
17,4
18,1
Nyárfa
31,0
20,4
17,6
Köles

4.2 Lignocellulóz biomassza elıkezelése
4.2.1 Lignocellulóz szerkezet komplexitása, ellenállósága
Az elızıekben részletesen bemutatott komplex lignocellulóz szerkezet mikroorganizmusoknak és
vegyszereknek egyaránt rendkívül ellenálló, mely a bioetanol célú feldolgozást (is) jelentısen
megnehezíti. Ennek az ellenállóságnak a legfıbb okai magában a szerkezetben keresendık, azaz
az epidermális szövetek erısségében, a szállítónyalábok sőrőségében és elhelyezkedésében, a
lignin mennyiségében, a sejtfal komponensek szerkezeti inhomogenitásában és komplexitásában,
az enzimek számára nehezen hozzáférhetı oldhatatlan szubsztrátban és a sejtfalban jelen lévı,
vagy valamely technológiai folyamat során képzıdı fermentációs inhibítorok jelenlétében [37].
A másodlagos sejtfal három fı alkotójának, a cellulóznak, hemicellulózoknak és ligninnek a
„térbeli” elhelyzkedését szemlélteti a 13. ábra.

13. ábra: Lignocellulózok fı alkotóelemeinek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése

A növényi sejtfal ellenálló polimer szerkezetét enzimes hidrolízis, vagy egyéb felhasználás elıtt
meg kell bontani megfelelı elıkezeléssel. Az elıkezelés célja a polimer mátrix fellazítása, a
lignin és hemicellulózok részleges vagy teljes eltávolítása, a cellulóz kristályosságának
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csökkentése, és a porozitás növelése. A ligninmentesítéssel jelentısen növelhetı a hidrolízis
sebessége [38], mert a lignin a hidrolízis során gátolja az enzimek hozzáférését a cellulózhoz, és
rajta irreverzibilisen kötıdhetnek hidrolítikus enzimek [39,40,41], így csökken az aktív enzim
koncentrációja. A hemicellulóz oldatba vitele kettıs célt szolgál, egyrészt a cellulóz rostok
felszínérıl „lemosva” nı az enzimek számára hozzáférhetı felület [42], másrészt, mivel a lignint
a cellulózhoz köti, kioldódásával a lignin egy része is eltávolítható. Az elıkezelés erısségének
növelésével az elıkezelt szilárd anyagban maradó xilán tartalom általában csökken, az
oldatfázisban xilooligomerek, xilóz (és esetleges degradációs termékei) jelennek meg, egyúttal nı
a cellulóz enzimes emészthetısége is [43].
A jó elıkezelés kritériumai, hogy a cellulóz hozzáférhetıségének javítása mellett ne
keletkezzenek olyan melléktermékek, melyek a hidrolízis [44], vagy alkohol fermentáció
lépésében inhibitorként viselkedhetnek [45,46,47], tehát kerülendı a cukrok degradációja,
emellett az eljárásnak olcsónak is kell lennie.

4.2.2 Elıkezelési lehetıségek
Az elıkezelés alapvetıen négy féle módon valósítható meg: fizikai, kémiai, biológiai vagy
fiziko-kémiai kezeléssel [48].
A fizikai elıkezelés célja a szemcseméret csökkentése ırléssel illetve darálással. Ennek
energiaigénye azonban általában magas, ezért ipari méretben nem gazdaságos eljárás.
Kémiai elıkezelések egyik lehetséges módja az ózonnal történı lignin lebontás, mely
szobahıfokon, légköri nyomáson végbemegy, nem keletkeznek toxikus melléktermékek, azonban
az ózon használata miatt nagyon drága.
Ennél nagyobb jelentıségő a savas vagy lúgos hidrolízis. Elıbbire jellemzı példa a kénsavval
kivitelezett híg savas hidrolízis, mely vagy magas hımérsékleten folyamatos üzemő reaktorban
alacsony szárazanyag koncentráció mellett, vagy alacsony hımérsékleten, szakaszos reaktorban
magas szárazanyag koncentrációval valósítható meg. Habár a módszer hatékony cellulóz
hidrolízis elısegítése szempontjából, gyakran költségesebb, mint a fiziko-kémiai eljárások. A
lúgos elıkezelés során a hemicellulózok közötti észterkötések elszappanosodása okozza a
szerkezet fellazulását [49,50,51]. Az ammóniás vagy nátrium-hidroxidos kezelés hatékonysága a
nyersanyag lignintartalmától függ.
További lehetıség kémiai elıkezelésre szerves oldószerek alkalmazása („organoszolv” eljárás).
Ebben az esetben szerves oldószert vagy annak vizes elegyét használják valamilyen szervetlen
sav katalizátor jelenlétében a hemicellulózok és a lignin közti kötések bontására, a lignin oldatba
vitelére.
Biológiai elıkezelés alatt mikrobiológiai lignin eltávolítást értünk. Leginkább különbözı
gombákat használnak e célra, melyek oxido-reduktáz enzimek révén (mangán-peroxidázok,
lakkázok, lignin-peroxidázok) bontják a lignint [52]. Hátrányuk azonban egyrészt, hogy nem csak
a lignint támadják meg, hanem gyakran a cellulózt és hemicellulózokat is, így az elıkezelés során
cukor vesztesség jelentkezhet, másrészt, hogy nagyon idıigényes kezelések.
A leggyakrabban alkalmazott elıkezelések a fiziko-kémiai csoportba tartozó gızrobbantás,
nedves oxidálás és ammóniás robbantás (AFEX - Ammonia Fiber EXplosion). Ez utóbbi során
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magas hımérsékleten (~90°C) és nyomáson folyékony ammóniával (1-2 kg ammónia / kg
nyersanyag) kezelik a nyersanyagot, majd a nyomást hirtelen lecsökkentik. E módszer elınye a
lúgos kezeléssel szemben, hogy az ammónia illékonysága miatt a folyamat végén könnyen
visszanyerhetı [35]. Az elıkezelt nyersanyagot nem szükséges detoxifikálni, sıt a rostokban
maradó ammónia a fermentáció során a mikroorganizmusok számára hasznosítható.
Nedves oxidálás során megemelt hımérsékleten (150-200°C-on) vizes közegben nagynyomású
oxigénnel vagy levegıvel kezelik a nyersanyagot [53,54]. A folyamat katalízise céljából
lehetséges gyenge sav vagy lúg alkalmazása. A kezelés eredményeként cellulózban gazdag
szilárd fázist, és hemicellulózokban gazdag folyadékfázist kapunk.
Gızrobbantás folyamán az aprított nyersanyagot nagynyomású (0,69-4,83 MPa) telített gızzel
néhány percig kezelik. A nyomást ezután hirtelen atmoszférikusra csökkentik, minek
következtében a rostok szerkezete egyfajta robbanás mellett fellazul [55,56,57]. A magas
hımérsékletnek köszönhetıen (160-260°C) a hemicellulózok egy része degradálódik és oldatba
megy, a lignin egy része is átalakul. Így a cellulóz jobban hozzáférhetıvé válik. Az elıkezelés
hatékonyságát befolyásoló tényezık a hımérséklet, tartózkodási idı, a nyersanyag mérete és
nedvességtartalma. A folyamat katalízise céljából lehet kén-dioxidot vagy szén-dioxidot adni a
rendszerhez.
Keményfák és lágyszárú növények esetében a gızrobbantás bizonyult az egyik leggazdaságosabb
elıkezelési módszernek. Ennek ellenére hátrányai is vannak. Gyakran képzıdnek olyan inhibitor
komponensek melyek a késıbbi fermentáció vagy hidrolízis lépésében a mikroorganizmusokat,
enzimeket gátolják.
A gızrobbantás optimális körülményeinek laboratóriumi meghatározására alkalmazható módszer
a mikrohullámú kezelés [58], mely energiaigénye ugyan nagy, de kicsi a nyersanyagigénye, és
gyors. Néhány lignocellulóz esetében a mikrohullámú elıkezelést összehasonlítva a lúgos
kezeléssel [50,51] alkohol fermentáció szempontjából hatékonyabbnak bizonyult [59, 60].
Ezenkívül a módszer a hemicellulóz izolálás egyik eszköze is lehet [61,62].
Mikrohullám hatására a dipólusos molekulák vibrációs és rotációs mozgást végeznek, ami
súrlódást okoz, ez a súrlódás pedig hıt termel. A víz molekulák erısen polárosak, így
mikrohullámmal jelentısen gerjeszthetık. Mikrohullámú kezelés során lignocellulózokban a
hemicellulóz oldatba megy a lignin egy része pedig depolimerizálódik.
Munkám során vízzel impregnált kukoricamaghéj mikrohullámú kezelését vizsgáltam, különös
tekintettel az extrahált hemicellulóz oligomer molekulaméretére és összetételére. A legtöbb
elıkezelés a hemicellulózok degradációját okozza, munkám során cél volt a hemicellulóz frakció
minél nagyobb molekulatömeggel történı kinyerése, mely így alkalmas adalékanyaga lehet
újszerő termékek elıállításának (pl. biodegradálható mőanyagok, hidrogélek [63,64]).

4.3 Enzim fermentáció
4.3.1 Trichoderma reesei
A lignocellulóz alapú etil-alkohol elıállítás esszenciális lépése a sejtfal polimerek hidrolízise. Az
ehhez szükséges enzimek elıállítása fermentációs úton történik. A legfontosabb enzimek a
cellulóz hidrolíziséért felelıs cellulázok, melyek termelésére több aerob és anaerob baktérium és
gombafaj is képes. Mivel a gombák extracellulárisan termelik ezen enzimeket, ezek terjedtek el
ipari alkalmazásokban, így ezek irodalma meglehetısen kiterjedt. A legrégebb óta
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tanulmányozott celluláz termelı faj a Trichoderma reesei aerob fonalas gomba. Mivel celluláz
fermentációs munkámban e törzs RUT-C30 és RF6026 mutánsait használtam, az alábbiakban a
gomba eredető cellulázok bemutatásával foglalkozom.
A celluláz enzimeket a második világháború alatt a Salamon-szigeteken fedezték fel, amikor az
amerikai hadsereg pamut sátrai és ruházata a Csendes-óceáni páratartalom mellett foszlásnak
indult. Ekkor laboratóriumok foglalkoztak a probléma gyors megoldásával, és így sikerült
izolálni a Trichoderma reesei QM6a (ATCC 13631) törzsét, mely a deuteromicétákhoz tartozó
fonalas gomba. A munkát a háború után sem hagyták abba, napjainkra pedig hatalmasra duzzadt
e lágy-rothasztó gombáról szerzett ismeretanyagunk. Kezdetben – tévesen- a T. reesei-t
Trichoderma viride-nek nevezték, de idıvel kiderült, hogy morfológiailag a többi T. viride
törzstıl eltérı gombáról van szó, így új fajként nevezték el T. reesei-nek [65]. A biotechnológia
eszköztárának fejlıdésével a kilencvenes években kiderült, hogy a T. reesei tulajdonképpen a
Hypocrea jecorina klónjának tekinthetı [66]. Utóbbinak azonban jól definiált szexuális ciklusa
van, míg a T. reesei aszexuális ciklussal jellemezhetı.

4.3.2 T. reesei cellulázok és mőködési mechanizmusuk
Celluláz enzimek azok a hidrolítikus enzimek, melyek a cellulóz degradációját katalizálják. Míg
a baktériumok többsége celluláz-komplexeket, ún. celluloszómákat termel, a gombák individuális
celluláz enzimeket termelnek, melyek a hidrolízis során szinergisztikusan együttmőködnek.
T. reesei a cellulázok széles spektrumát termeli, ezek közül hét genetikailag különbözıt sikerült
azonosítani (2. táblázat).
2. táblázat: Trichoderma reesei ismert cellulázai

Típus

GH elnevezés

Régi elnevezés

E.C. szám

Cellobiohidrolázok

Cel7A
Cel6A
Cel7B
Cel5A
Cel12A
Cel61A
Cel45A

CBH I
CBH II
EG I
EG II
EG III
EG IV
EG V

EC 3.2.1.91

Endoglükanázok

EC 3.2.1.4

Molekulatömeg
[kDa]
42
47
52
48
25
23
34

Referencia
[67,68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]

A Trichoderma cellulázok jellemzı szerkezettel rendelkeznek, két régióból állnak. A katalitikus
domént a cellulóz kötı doménnel (cellulose binding domain-CBD) a linker régió köti össze, ami
22-44 aminosavból áll [75]. (Kivétel a Cel12A, ami csak katalitikus résszel rendelkezik.) A linker
régió egyrészt elválasztja egymástól a két domént, ugyanakkor bizonyos mozgékonyságot is
biztosít az enzimnek. Háromdimenziós szerkezetükrıl tudott, hogy míg a cellobiohidrolázok
csatorna alakú aktív centrummal rendelkeznek, addig az endoglükanázokra a hasadék forma
jellemzı. Ez egyben a mőködésük megértését is segíti. Az EG-ok a cellulóz láncot lánc közben
bárhol, random módon hasítani képes endoenzimek, a CBH-k pedig a lánc végérıl cellobiózt
lehasítani képes exoenzimek. Utóbbi csatorna alakú aktív centrumába még befér a cellobióz
egység, de oligomer már nem.
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A β-glükozidázok (E.C. 3.2.1.21, cellobiázok) nem tartoznak a cellulázok közé, hiszen nem a
cellulóz a szubsztrátjuk, ellenben a hidrolízisben elengedhetetlen a jelenlétük, így meg kell
említeni ezt a csoportot is. Ezek az enzimek szabadítják fel a glükózt a cellobiózból.
A cellulázokat jellemzi egyrészt az „endo-exo” típusú szinergizmus az EG és CBH
együttmőködése révén. A két CBH közötti „exo-exo” szinergizmus pedig abban nyilvánul meg,
hogy a Cel7A a redukáló vég felıl hasít, a Cel6A pedig a nem redukáló cellulóz vég felıl kezdi a
hidrolízist.

4.3.3 Enzim expresszió indukálása
Míg a cellulolítikus baktériumokban a celluláz termelés konstitutív (folyamatos, azaz az
enzimtermelés sebessége független a szubsztrát vagy az enzim mennyiségétıl), gombákban csak
akkor következik be, ha a celluláz termelést indukáljuk. A legtöbb eddig vizsgált
mikroorganizmus esetében azt találták, hogy akkor legintenzívebb a celluláz termelés, ha a
fermentációs szénforrás maga a cellulóz [76]. Ez a megfigyelés felveti azt a kérdést, hogyan
indukálhatja az oldhatatlan cellulóz az enzimtermelést, hiszen a sejtbe behatolni sem képes. Ezt a
–látszólagos– ellentmondást oldják fel a celluláz indukció mechanizmusát leíró modellek. E
szerint gombákban a celluláz transzkripció szabályozása három szinten valósul meg: (i)
elsıdlegesen a cellulózból a micéliumok végén kis mennyiségben folyamatosan szintetizálódó
cellulázok olyan oligoszacharidokat vagy indukáló molekulákat szabadítanak fel, melyek
hatására (ii) indukálódik a celluláz gén transzkripciója, megindul a „mennyiségi” celluláz
termelés. Ezután a cellulóz degradálódik és nagy mennyiségben felszabaduló glükóz (iii)
katabolit repressziót okozva gátolja a további enzimtermelést. A kiindulási modellt árnyalja, hogy
sok esetben tapasztalták, hogy a cellobióz is jól indukálja a celluláz termelést, T. reesei esetében
pedig a szoforóz (β-1,2-glükobióz) 2500-szor magasabb enzimtermelést okozott, mint a cellobióz
[77,79]. A Solka Floc szoforózzal hasonló mértékben indukálja a celluláz expressziót [78].
Ezt az általános modellt sikerült H. jecorina esetében (mely a T. reesei anamorfjának tekinthetı)
pontosítani [79]. (1) Amikor a konídia spórák a cellulózzal kapcsolatba kerülnek, a spórák
felszínén található CBH és EG enzimek a cellulózból cello-oligoszacharidokat hoznak létre.
Ezeket aztán konstitutív β-glükozidázok glükózzá és transzglikozilezéssel szoforózzá alakítják.
(2) A spórák sarjadzani kezdenek, a glükóz mint szénforrás és a szoforóz mint indukáló ágens
belépnek a sejtbe. A plazma membránhoz kötött β-glükozidázok a cellooligoszacharidokat
szoforózzá és glükózzá alakítják. (3) Szoforóz indukálja az enzimtermelést. A szintetizált
cellulázok a sejten kívüli térbe kiválasztódnak. (4) A kiválasztott cellulázok degradálják a
cellulózt, növelve a cellooligoszacharidok és a glükóz mennyiségét. (5) A glükóz asszimilálódik.
Cellooligoszacharidokból β-glükozidázok közremőködésével hidrolízissel glükóz és
transzglikolizeléssel szoforóz keletkezik. (6) visszacsatolás a hármas ponthoz. A ciklus addig
folytatódik, míg elfogy a cellulóz. A glükóz felhalmozódása katabolit repressziót okoz, vagyis a
sejt nem termel több celluláz enzimet, hiszen már könnyen felvehetı szénforrásként jelen van a
glükóz, nem szükséges a cellulóz hidrolízise. A T. reesei Rut-C30-as törzse kivétel ez alól, nem
glükóz represszált, mivel a glükóz represszióért felelıs cre1 gén mutáns formáját hordozza [80].
A törzs további jelentısége, hogy a celluláz expresszió háromszor nagyobb, mint a vad törzs
esetében.
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14. ábra: Cellulóz szénforrás hatására bekövetkezı indukció mechanizmusa Hypocrea jecorina esetén. (A
számozás jelentését ld. a szövegben.)

A különféle cellulóz származékok és a szoforóz mellett a laktóz (1,4-O-β-D-galaktopiranozil-Dglükóz) is induktora a T. reesei celluláz termelésének [81]. A celluláz hozamok ugyan
alacsonyabbak laktózon, mint cellulózon és az indukció is lassabb, de olyan esetekben, amikor
vízoldható fermentációs szénforrás használata szükséges, szinte az egyetlen megoldás lehet.
Továbbá, mivel a laktóz a tej fı szénhidrátja, a tejipar olcsó mellékterméke, így ipari celluláz
fermentációk lehetséges szénforrása. A gombák kétféle módon katabolizálhatják a laktózt: vagy
felveszik a diszacharidot és a sejten belül történik a hidrolízis, vagy extracelluláris
β-galaktozidáz hatására végbemegy a hidrolízis, és csak a monomereket veszi fel a sejt. T.
reesei-re ez utóbbi mechanizmus jellemzı [82].
T. reesei glikozil hidrolázok széles spektrumának termelésére képes, nem csak cellulázokéra.
Cellulóz, szoforóz, xilobióz, xilán és L-arabitol szubsztrátokon az összes fontos hemicelluláz gén
expressziója indukálható [83]. Mivel a cellulóz és hemicellulózok a természetben többnyire
együtt fordulnak elı, így a gomba megfelelı mechanizmussal rendelkezik a kölcsönös/egymást
helyettesítı hasznosításukra. Különösen igaz ez a xilánból felszabaduló xilobiózra és a
cellooligoszacharidokból transzglikozilezéssel keletkezı szoforózra.

4.3.4 Fermentáció körülményeinek hatása az enzimtermelésre
A Trichoderma reesei megfelelı fermentációs körülmények között képes cellulázok (EG, CBH,
BGL), hemicellulázok és pektinázok extracelluláris termelésére is.
A fermentáció körülményei jelentısen hatnak a gomba enzimtermelésére [84]. A T. reesei
sejtnövekedésének hımérséklet optimuma 32-35°C között van, az enzimtermelésé viszont 28°C,
így általában ezen a hımérsékleten végzik az enzimfermentációkat. pH optimuma 4,8 és 6,0
között van, de a pH befolyásolja például a xilanáz indukciót és a BGL kiválasztást is. A
fermentáció elsı pár napjában a közeg pH-ja jelentısen csökken, részben a gomba ecetsav
termelése miatt [126], részben mivel a gomba a növekedéséhez szükséges nitrogént a táptalajban
található ammónium-sókból veszi fel, és a visszamaradó protonok savanyítják a fermentációs
közeget. Mivel a gomba rendkívül érzékeny nem csak a pH értékére, de annak ingadozására is,
ezért érdemes rázatott lombikban végzett kísérleteket pufferelt közegben végezni [85]. Erre több
puffer rendszer is alkalmas lehet, de ezek közül kísérleteimben trizma-maleinsav keverékét
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használtam, lévén pH tartása kielégítı és a gomba β−glükozidáz termelésére pozitív hatással van
[86].
Fonalas gombák esetén az indukció, továbbá a növekedés karakterisztikája és a termelt
enzimkomplex összetétele függ az alkalmazott szénforrástól [87,88,89], kísérleteimben
vizsgáltam három különbözı szénforrásnak (SF 200, laktóz, SPCSI) a hatását.
A szénforrás minısége mellet annak kiindulási koncentrációja is hatással van az elérhetı
enzimaktivitásokra. A koncentráció növelésével nı a térfogati enzimaktivitás, a hozamok viszont
csökkennek [90]. Lignocellulóz szénforrás esetében a szénforrás koncentráció növelésével nıhet
a szénhidráttal együtt bevitt inhibitor koncentráció is, így a gomba enzimtermelése egyre kevésbé
indukálódik.

4.4 Lignocellulózok enzimes degradációjában szerepet játszó enzim
rendszerek
A lignocellulózok biológiai degradációja összetett feladat, lévén a sejtfal alkotók sokfélesége
miatt többfajta enzim együttmőködése szükséges hozzá. A szénhidrát polimerek hidrolízisét
végzı enzimek a glikozil hidrolázok, melyek többnyire extracellulárisak. A glikozil hidrolázok
(E.C.3.2.1.x) az O-glikozidos kötéseket hasítják két glikozil egység vagy egy glikozil és egy
nem-cukor csoport között. Az enzimeket szekvenciájuk és a katalitikus rész szerkezete szerint
családokba sorolták [91], melyek egy központi –folyamatosan bıvülı- adatbázisban
megtalálhatók (http://www.cazy.org/fam/acc_GH.html). Az azonos családba tartozó enzimek
fehérje szerkezete megegyezik, de eltérı az aktivitásuk és szubsztrát specifitásuk. A szerkezetileg
nagyon hasonló családok közös klánokba tartoznak [92].
Az enzimes hidrolízis mechanizmusa kétféle lehet. Az ún. megtartó mechanizmus során az
anomer szénatom (C1) megtartja β-konfigurációját a hidrolízis után is, az ún. invertáló
mechanizmus során azonban átalakul α-konfigurációjúvá.
A növényi sejtfal poliszacharidjait bontó glikozidázok a celluláz és hemicelluláz enzimek. Ezeket
számos mikroorganizmus változatos mennyiségben és minıségben termeli. Legjelentısebb ipari
szempontból a Trichoderma reesei aerob fonalas gomba hidrolítikus enzim rendszere (ld. 4.3.1
fejezet). Munkám során fıként e mikroorganizmus enzimeit használtam lignocellulózok
hidrolíziséhez.

4.4.1 Cellulóz hidrolizáló enzimek
A cellulóz hidrolízisét endo- és exo-enzimekbıl álló szinergikus enzimrendszer végzi. Az amorf
cellulóz részen támadni képes endo-1,4-β-D-glükanázok (EG, EC 3.2.1.4) a cellulózt
véletlenszerően hasítják, hosszabb-rövidebb oligomereket létrehozva. Ezen cello-oligomerek
végérıl a kristályos cellulóz hasítására is képes cellobiohidrolázok (CBH, EC 3.2.1.91) cellobiózt
hasítanak le (15. ábra). A hidrolízist glükózig az 1,4-β-D-glükozidázok (BGL, EC 3.2.1.21), más
néven cellobiázok viszik el.
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15. ábra: Az endoglükanázok (EG) és cellobiohidrolázok (CBH) közti szinergizmus

4.4.2 Segítı enzimek - hemicellulázok
Lignocellulózok teljes degradációjához nem elegendı csupán celluláz enzimek használata. A
cellulóz rostok ugyanis hemicellulózokkal erısen borítottak és ehhez még további lignin régiók is
kapcsolódnak. Emiatt a cellulázok hozzáférése a cellulóz szálakhoz korlátozott. Ez javítható a
biomassza elıkezelésével, mivel ekkor a rostok fellazulnak, a hemicellulózok egy része oldatba
megy, ugyanakkor inhibitorok képzıdhetnek, cukorveszteség léphet fel, és az erıteljes
(magasabb hıfokú) elıkezelés energiaigénye is nagyobb, ami pedig a teljes folyamat egyik
lényeges költségtényezıje [93].
Az elıkezelést általában olyan körülmények között végzik, hogy ne lépjen fel jelentıs
cukorbomlás, inhibítorképzıdés, ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a hemicellulózok eltávolítása
sem lesz tökéletes. Ez a probléma – részben - megoldható, ha a hidrolízisben cellulázok mellett
ún. segítı enzimeket is használunk. Ide tartoznak elsısorban a hemicellulázok (xilanázok,
xiloglükanázok,
ferulsav-észterázok,
acetil-xilán-észterázok,
galaktozidázok,
arabinofuranozidázok, fukozidázok, mannanázok), de ide sorolhatók a lignint bontó mangánperoxidázok, a lakkázok (rezet tartalmazó oxidázok), és a lignin-peroxidázok [52] és a
pektinbontó endopoligalakturonidázok, exopoligalakturonidázok és a pektin metil-észterázok is.
A másodlagos sejtfal fı hemicellulózának, a xilánnak a degradációját (a cellulózhoz hasonlóan)
endo- és exoenzimek együttesen végzik. Az endo-1,4-β-xilanázok (EC 3.2.1.8) az oldhatatlan
xilán láncot rövidebb, oldható xilooligomerekké és xilobiózzá hidrolizálják, amit a 1,4-β-Dxilozidázok (EC 3.2.1.37) xilózzá alakítanak. A xilán láncok gyakran szubsztituálva vannak
arabinózzal, illetve glükuronsavval. Ezek hasítását végzik a α-L-arabinofuranozidázok (3.2.1.55)
és α-D-glükuronidázok (3.2.1.1) [94].
További savcsoportok lehetnek a hemicellulóz láncon, ez a növény fajtájától függı sajátosság. A
xilóz és ecetsav csoportok között hasítanak az acetil xilán észterázok (3.2.1.6), arabinóz
oldalláncok és ferulsav (4-hidroxi-3-metoxi-fahéjsav) között a ferulsav-észterázok (3.1.1.73),
arabinóz oldalláncok és p-kumársav között a p-kumaril-észterázok [95]. Az észterázok szerepe
különös jelentıségő, mivel az acetil, feruloil és kumaril csoportok eltávolításával xilánról
csökken a lignin kötıdése a cellulózhoz, ezáltal könnyebben válik lehasíthatóvá [96].
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Az elsıdleges sejtfal fı hemicellulóza a xiloglükán, melynek hidrolízisét xiloglükán specifikus
endoglükanázok (2.4.1.207/3.2.1.51) (xiloglükán endo-transzglikozidázok és hidrolázok) a
xiloglükánon aktív β-D-galaktozidázok (3.2.1.23), α-L-fukozidázok (3.2.1.63) és a xiloglükán
oligoszacharidokon aktív α-D-xilozidázok (3.2.1.37) végzik [97]. Ezen enzimeknek különös
jelentısége van a sejt növekedése során, annak megnyúlásában.
A puhafák jellemzı hemicellulózai a mannánok. Ezeket degradálják a endo-β-mannanázok
(3.2.1.78) kisebb darabokra, melyeket a β-D-mannozidázok (3.2.1.25) tovább hasítanak. Az
esetleges galaktóz szubsztituenseket α-D-galaktozidázok (3.2.122) távolítják el a fılánc mannóz
egységeirıl.

4.4.3 Cellulázok és hemicellulázok együttmőködése lignocellulózok
degradációjában
A növényi sejtfal cellulóz és hemicellulózok alkotta polimer hálózata több jellegzetes régióval
rendelkezik. Találunk egyrészt a cellulóz rostok felszínéhez szorosan tapadó hemicellulóz
régiókat, másrészt a cellulóz szálak között átkötéseket létrehozó, könnyen eltávolítható részeket.
Ezeken felül pedig van még cellulóz rostban csapdázódott hemicellulóz frakció is, mely csak
együttes cellulázos - hemicellulázos kezeléssel távolítható el (ld. 16. ábra). Ez az integrált
szerkezeti modell feltételezi, hogy a sejtfalat felépítı polimer hálózat lebontásához cellulóz és
hemicellulóz hidrolizáló enzimek együttmőködése szükséges (IV. Folyóiratcikk).
A hemicellulóz fıláncát hasító enzimek mőködése következtében a polimerek oligomerekké
degradálódnak, melyek részben el is emelkedhetnek a cellulóz felszínérıl (az adszorpció
csökken) [25], így az könnyebben hozzáférhetıvé válik cellulázok számára. Exohemicellulázok
jelenlétében a hidrolízis monomerekig folytatódik, ami a hemicellulózok teljes eltávolítását
jelenti.

16. ábra: A cellulóz-hemicellulóz hálózat elemei a növényi sejtfalban: átkötéseket létrehozó, könnyen hozzáférhetı
hemicellulóz régiók; cellulóz felszínéhez szorosan tapadó hemicellulóz régiók; cellulóz rostokban részlegesen
csapdázódott, nagyon nehezen hozzáférhetı hemicellulózok [24]
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A cellulázok és fıláncot hasító hemicellulázok közti együttmőködés tovább javítható, ha a
hidrolízisben a hemicellulózok oldalláncaiban található szubsztituensek hasításáért felelıs
hemicellulázokat (α-L-arabinofuranozidázok, α-D-glükuronidázok, acetil xilán észterázok,
ferulsav-észterázok, α-L-fukozidázok, α-D-xilozidázok) is használunk [98]. Ennek oka, hogy
bizonyos fıláncot hasító hemicellulázok mőködésénél a láncon található csoportok sztérikus
gátlást okoznak. Ilyen például az arabino-xilánok hidrolízisében megfigyelt jelenség: a fıláncon
található arabinóz akadályozza az endo-1,4-β-xilanázok hozzáférését a β-1,4-kötéshez [99].
Vannak olyan celluláz enzimek is (pl. Trichoderma reesei Rut-C30 EG I és EG III enzimei),
melyek rendelkeznek hemicelluláz aktivitással. Az EG I képes hasítani a xiloglükán láncot,
azonban csak a nem szubsztituált glükóz egységeknél, míg az ún. specifikus xiloglükanázok
(Cel74A) szubsztituált és szubsztituálatlan glükóznál is tudják bontani a fıláncot [100]. A fılánc
szubsztituenseinek „leborotválásával” tehát az endoglükanázok (mellék)aktivitása is jobban tud
érvényesülni.
Hasonló együttmőködést találtak búza arabino-xilán kereskedelmi enzimekkel végzett
hidrolízisekor [101]. Az alapvetıen celluláz aktivitással rendelkezı Celluclast 1.5L és a
β-glükozidáz fıaktivitással bíró Ultraflo L enzimkészítményeiben található mellékaktivitásoknak
köszönhetıen javult a xilán konverzió. A kooperáció három lépcsıben valósul meg: (1) az
Ultraflo L-ben megtalálható α-L-arabionofuranozidáz aktivitás hasítja a xilán láncon lévı
arabinóz csoportokat, majd (2) a részben letisztult xilán láncból az Ultraflo L endo-1,4-β-xilanáz
aktivitása xilooligomereket szabadít fel, végül pedig (3) a Celluclast 1.5 L-ban kis mennyiségben
jelen lévı β-xilozidáz szabadítja fel a xilózt, mint végterméket.
Búzaszalma hidrolízisekor celluláz, xilanáz és ferulsav-észteráz enzimek között figyeltek meg a
cukorhozamra vonatkoztatott pozitív szinergizmust [96]. Ennek magyarázata, hogy a ferulsavészteráz bontja a xilán láncok között található diferul kötéseket, felnyitva így a szerkezetét és
lehetıvé téve a lignin távozását.
Hasonló együttmőködést figyeltek meg elıkezelt kukoricaszár hidrolízisében, amikor a
cellobiohidrolázok hatékonysága volt növelhetı xilanáz és észteráz enzimekkel [102]. Ennek
magyarázata, hogy a CBH enzimek aktív centruma csatorna alakú, és ahogy a cellulóz roston
mozognak, a xilán eltávolításával hatékonyabb lesz a hozzáférés a cellulóz lánchoz. A
hidrolízisben elért glükán és xilán konverziók abban az esetben voltak a legnagyobbak, ha mind
xilanázt, mind ferulsav-észterázt, mind acetil-xilán észterázt tartalmazott a hidrolítikus
enzimkeverék. Mi több azt is bizonyították, hogy e három segítı enzim kis mennyiségének
adagolása is hatékonyabb volt (mg hidrolizált glükán/mg felhasznált fehérje) glükán konverzió
tekintetében, mint egyszerően a cellobiohidroláz mennyiségének növelése. Vagyis a cellulázok és
segítı enzimek között fellelhetı szinergizmust kihasználva csökkenthetı a hidrolízisben használt
összes fehérje mennyisége, ami a folyamat gazdaságossága szempontjából kritikus.
A cellulázok és hemicellulázok közötti együttmőködés tehát többszintő, de többnyire
mindenképpen elınyös a poliszacharidok lebontása szempontjából. Egyrészrıl a fıláncot hasító
enzimek szinergizmusa segíti a lebontást, másrészrıl az oldalláncokat hidrolizáló enzimek
gyakorolnak pozitív hatást a degradációra.
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4.5 A dolgozat célkitőzései
Doktori munkámat a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott
Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének (a korábbi Mezıgazdasági Kémiai
Technológia Tanszék jogutódja) Non-Food kutatócsoportjában kezdtem, ahol a lignocellulózokra
alapozott biokonverziós mőveletek kutatásának nagy hagyománya van. A csoport jó nemzetközi
kapcsolatai lehetıvé tették számomra, hogy doktoráns éveim alatt a Lundi Egyetem Biokémia
Tanszékén (Svédország), valamint a VTT-Technical Research Centre of Finland biotechnológiai
intézetében (Finnország) is dolgozhattam, kihasználva fenti intézmények jól fejlett
infrastruktúráját.
Kísérleti munkám a lignocellulózokból történı hemicellulóz izolálástól, az enzim fermentáción
keresztül az enzimes hidrolízisig terjed. A hemicellulóz kinyeréssel kapcsolatos munkát teljes
egészében Svédországban végeztem. Az enzim fermentációt minden esetben itthon,
Tanszékünkön, míg az enzimes hidrolízissel kapcsolatos kísérleteimet részben Helsinkiben (ld.
tisztított enzimkomponensek vizsgálata), részben itthon folytattam (ld. saját fermentálású illetve
ipari enzimkészítmények tanulmányozása). Kutatásaim célja nem konkrét technológia
kifejlesztése, hanem a lignocellulóz biokonverzióhoz kapcsolódó különbözı lépések
tanulmányozása volt a lignocellulózok szerkezetének jobb megismerése és hatékonyabb
átalakítása céljából.
A munka elsı részében egy mezıgazdasági melléktermékbıl kíséreltem meg hemicellulózt
izolálni minél nagyobb molekulatömeggel és hozammal, mivel ez a kinyert termék értékes
nyersanyaga lehet különbözı ipari alkalmazásoknak. Ez az ún. biofinomítás (biorefinery) alapja,
melynek fı célja a zöld biomassza teljes hasznosítása és egy melléktermékbıl olyan értéknövelt
termék elıállítása, mely egy másik technológia kiindulási anyaga lehet.
Az enzim fermentációs munka feladata egyrészt a celluláz termelés hatékonyságának javítása,
jobb FPA/BGL arány elérése, termostabil CBH termelés, különbözı fermentációs szénforrások
tesztelése, ezen belül gızrobbantott kukoricaszár alkalmazhatóságának vizsgálata volt. Másrészt
célom volt a Trichoderma reesei celluláz enzim termelése mellett vizsgálni a hemicelluláz enzim
termelését is, különös figyelemmel az indukáló szénforrás minıségének a termelt
enzimkomponensek expressziójának arányára.
A hidrolízis kísérletekben azt vizsgáltam, hogy a hemicelluláz enzimeknek (xilanáz,
xiloglükanáz) milyen hatása van különbözı módon elıkezelt lignocellulóz szubsztrátok
cellulázokkal történı hidrolízisére. Ehhez tisztított enzimeket használtam.
Miután bebizonyosodott, hogy a kereskedelmi enzimkészítményekben is megtalálható, és
kiegészítésként alkalmazható „segítı” – hemicelluláz - enzimek jelenléte elısegíti a szubsztrátok
teljes degradációját, a fermentációs és hidrolízis kísérletek összekapcsolásaként saját
fermentálású, tisztítatlan T. reesei enzimeket (celluláz és hemicelluláz egyaránt) alkalmaztam
enzimes degradációhoz.
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5 Anyagok és módszerek
5.1 Felhasznált anyagok
Munkám során analitikai tisztaságú vegyszereket használtam, melyeket a SPEKTRUM-3D Kft.
(Debrecen, Magyarország), REANAL Finomvegyszergyár Zrt. (Budapest, Magyarország),
Sigma-Aldrich (St. Louis, MO USA), Scharlau Chemie S.A. (Barcelona, Spanyolország) és Merk
(Darmstadt, Németország) cégektıl szereztünk be. A speciális vegyszerek eredetét
felhasználásuknál a szövegben említem.
A kísérleti munka egyes részeiben más-más szénforrásokat, illetve szubsztrátokat használtam. A
hemicellulóz kinyerést kukoricamaghéjból végeztem, az enzimfermentálás Solka Floc 200-on,
laktóz-1-hidráton és kétfajta elıkezelt kukoricaszáron történt, míg az enzimes hidrolízis hat féle
lignocellulóz nyersanyag (főzfa, fenyı, búzaszalma, kukoricaszár, árpaszalma, zöld pántlikafő)
többféle elıkezelt formáján zajlott. Ezeket részletesen a megfelelı alfejezetekben ismertetem.

5.2 Hemicellulóz kinyerés mikrohullámú kezeléssel
5.2.1 Nyersanyag
A kísérletekben használt kukoricamaghéjat (Hungrana Keményítı- és Izocukorgyártó és
Forgalmazó Kft., Magyarország) elızetesen keményítı mentesítenem kellett, hogy a
monoszacharid mérések során kapott glükózról feltételezhetı legyen, hogy a cellulóz frakcióból
származik és nem a keményítıbıl. A keményítı eltávolítását amilázos kezeléssel végeztem
(menetét ld. I. Folyóiratcikk). A nyersanyag átlagos szemcsemérete 8 mm volt, nem daráltam,
nem aprítottam felhasználás elıtt. Összetétele szárazanyagra vonatkoztatva: 22,1% glükóz,
17,2% xilóz, 13,7% arabinóz és 5,6% galaktóz, 19,2% lignin és 22,3% egyéb komponens
(fehérjék, olajok, glükuronsav).

5.2.2 Mikrohullámú kezelés
A keményítımentesített kukoricamaghéj 10 g-ját a mikrohullámú kezelés elıtt 199 g desztillált
vízzel, esetenként kénsav illetve nátrium-hidroxid 0,025 illetve 0,5%-os oldatával 6 órán
keresztül impregnáltam. A nedvesített nyersanyagot 350 ml-es jól záródó teflon edénybe
helyeztem és nyomásálló mikrohullámú készülékben (Milestone MLS-1200 Mega Microwave
Workstation, Sorisole, Olaszország, 17. ábra) kezeltem. A berendezés 2 perc felfőtési idı alatt
eléri a kívánt hımérsékletet, melyet 5 perc tartási idı követett. A hımérséklet szabályozása egy a
folyadékba merülı termoelemmel valósult meg. A kezelés során vizsgált hımérsékletek 100,
130, 160, 180, 200 és 210°C voltak. A hıprogram végén a reakcióedényt a készülékbıl
eltávolítottam, majd vízárammal hőtöttem. A kezelt nyersanyag rost frakciójától vákuumszőréssel
választottam el a vízoldható hemicellulózokat tartalmazó folyadék fázist.
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17. ábra: Mikrohullámú készülék (A) a nyersanyagot tartalmazó nyomásálló teflon edénnyel (B), a folyadékba
merülı termométerrel (C) és az adatrögzítı számítógéppel (D)

5.2.3 Analitikai módszerek
Méretkizárásos kromatográfia (SEC)
Az extrahált hemicellulózok molekulatömegét méretkizárásos kromatográfia segítségével
határoztam meg, mely Superdex 75 és 200 kolonnák gyors fehérje folyadék kromatográfiás
(FPLC) rendszerben (GE Healthcare, Svédország) történı összekapcsolásából állt. A minta 0,5
ml-ét vittem fel az oszlopra, majd 0,5 ml/perc áramlási sebességő vízzel eluáltattam. A detektálás
törésmutató mérés (RI detektor, Erma-inc, Japán) és 280 nm-en végzett UV detektálás (GE
Healthcare, Svédország) segítségével történt. Elıbbi a poliszacharidok, míg utóbbi a lignin
degradációs termékeit volt hivatott jelezni. A molekulatömeg meghatározásához dextrán (Fluka
Chemie AG, Svájc) kalibrációs sort használtam 1270, 5220, 11600, 23800 és 48600
molekulatömeggel. 2 ml térfogatú frakciókat győjtöttem, melyek közül az RI jellel rendelkezıket
cukorelemzéssel tovább vizsgáltam.
Molekulatömeg számolása:
N

MW

∑ (c ⋅ M )
=
∑ c
i =1

i
N

i

1. Egyenlet

i =1 i

ahol Mi: a vi elúciós idınél mért molekulatömeg (a SEC dextrán kalibrációjával
2. Egyenlettel számolva)
kapott log M i = 0.0968 × v i + 6.7103
ci: a vi elúciós idınél mért koncentráció (a SEC után kapott frakciók savas hidrolízisébıl
számolva)
log M i = 0.0968 × v i + 6.7103
2. Egyenlet
Cukorelemzés
Az
extrahált
hemicellulózok
cukorösszetételét
nagyhatékonyságú
anion-cserés
folyadékkromatográffal (HPLC–PAD, Dionex, USA) mértem. A rendszer ED40 elektrokémiai
detektorból, GP40 gradiens pumpából, AS50 automata mintaadagolóból és Carbopac PA-10
analitikai kolonnából állt. A mozgófázis víz volt, 1,0 ml/perc térfogat áramlási sebességgel.
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A monoszacharid összetételt közvetlenül az extrakció után illetve savas hidrolízist követıen is
mértem. (A hidrolízis a mintával azonos mennyiségő 0,4M kénsavval történt autoklávban 121°Con, 60 percig.) A kettı különbsége megadja a polimer formában kinyert xilánok mennyiségét.
A hemicellulóz (xilán) hozam meghatározásához használt képlet:
X − XF
× 100
3. Egyenlet
Yxylan = H
f × XT
ahol XH: xilóz tartalom a mikrohullámmal extrahált hemicellulózok savas hidrolízise után (g)
XF: xilóz tartalom közvetlenül a mikrohullámú extrakciót követıen (g)
f: konverziós faktor polimerrıl monomerre történı átszámításhoz (xilán polimereknél 1,136
g/g)
XT: kiindulási xilán tartalom a nyersanyagban
Acetil-tartalom meghatározása
Az extrahált hemicellulóz cukorösszetételének és molekulatömegének meghatározásán kívül
célom volt az elıkezelés után a polimeren maradó acetil csoportok mérése is. Ehhez az extrahált
oldatokat elıször fagyasztva szárítással töményítettem, majd 1%-os NaOH oldattal az acetil
csoportokat eltávolítottam (12 óra inkubálás szobahıfokon). A felszabadult acetil csoportok
mennyisége ecetsav standard segítségével HPLC-n (GE Healthcare) volt mérhetı, mely RI
detektorral és 65°C-on termosztált Aminex HPX-87H kolonnával volt felszerelve (BIO-RAD,
USA). A mozgó fázis 5mM kénsav volt, 0,6 ml/perc áramlási sebességgel.

5.3 Enzim fermentáció
5.3.1 Szénforrások
Az enzimfermentációs kísérletekben használt különbözı szénforrások a Solka Floc 200 (SF 200,
Internetional Fiber, New York, NY), laktóz-1-hidrát (SPECTRUM-3D, Magyarország) és
gızrobbantott olasz kukoricaszár (GKSz, ENEA, Olaszország). Ez utóbbi nyersanyagból kétféle
módon elıkezelt sarzs is rendelkezésre állt. Egyiket 190°C-on, másikat 210°C-on 5 perc tartási
idıvel kezelték elı folyamatos reaktorban.
3. táblázat: Fermentációs szénforrások elıkezelési körülményei és összetételük a nyersanyag szárazanyagára
vonatkoztatva

Elıkezelés körülményei
Összetétel (%)
Szénforrás Tartózkodási idı Hımérséklet (°C) Glükán Xilán Szárazanyag
SF 200
75,3
18,1
94,6
GKSz I.
5
190
36,7
15,8
38,7
GKSz II.
5
210
32,5
2,9
59,5

5.3.2 Mikroorganizmusok
Trichoderma reesei aerob fonalas gomba kétféle törzsét használtam a fermentációs kísérletekben.
Egyikük az irodalomban jól ismert, sokat tanulmányozott hipercellulolítikus (katabolit
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derepresszált) Rut-C30, melynek fagyasztva szárított spórái az American Type Culture
Collection-ból származnak (ATCC56765). A másik ennek genetikai módosításával elıállított
mutánsa az RF6026, mely Thermoascus aurantiacus cbh1/cel7A génjét tartalmazza T. reesei
cbh1/cel7A promótere alatt. (Az RF6026 törzsben a natív T. reesei cbh1/cel7A gén törlésre
került.) Ennek a törzsnek a kifejlesztését a finnországi ROAL Oy-ban végezték, ık bocsátották
rendelkezésünkre. A cég jövıbeni tervei között szerepel a T. reesei Rut-C30 további cellolítikus
génjeinek termoaktívra történı cseréje is, ezáltal magas hımérsékleten aktív enzim termelésére
alkalmas törzs kifejlesztése.
A Rut-C30 törzs fenntartása ferde maláta agaron, míg a RF6026-é PDA (Potato-Dextrose-Agar)
történt.

5.3.3 Inokulum
Fermentációs inokulum készítéséhez a gomba 14 naposnál idısebb ferde agaron fenntartott
spóráit használtam. Minden esetben a 4. táblázatban jelzett összetételő módosított Mandel’s
táptalajt használtam [103].
4. táblázat: Fermentációk beoltásához használt inokulum táptalaj összetétele

Komponens
Mennyiség (g/l)
Laktóz
10
Karbamid
0,4
1,87
(NH4)2SO4
KH2PO4
2,67
CaCl2 2H2O
0,53
MgSO4 7H2O
0,81
Élesztı extrakt
0,33
Pepton
1,00
Nyomelemek (ml/l) 1%-os oldatokból
FeSO4
0,66
MnSO4 H2O
0,21
ZnSO4 7H2O
0,19
2,67
CoCl2
Az inokulum táptalajból (pH 5,6-5,8) 150ml térfogatot oltottam be 1,5 ml spóraszuszpenzióval,
melyet aztán 30°C-on 3 napig inkubáltam 350 rpm rázatási sebesség mellett.

5.3.4 Enzim fermentáció rázatott lombikokban
Az enzim fermentációs kísérleteket 750 ml térfogatú Erlenmeyer-lombikokban végeztem, 150 ml
térfogatban. A lombikok beoltása 15 ml inokulummal történt.
Kétféle fermentációs tápközeget vizsgáltam munkám során. Egyik az inokulum készítéséhez is
használt, módosított Mandel’s táptalaj (ld. 4. táblázat), mely optimális mennyiségben tartalmazza
a gomba számára szükséges nyomelemeket és sókat. A másik egy iparilag is releváns,
gazdaságosabb összetételő négykomponenső táptalaj (5. táblázat) [104].
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5. táblázat: Törköly tartalmú fermentációs táptalaj összetétele

Komponens
Mennyiség (g/l)
Szénforrás
10
Szeszgyári törköly
5
KH2PO4
0,83
(NH4)2SO4
0,83
A törköly a szeszgyártás mellékterméke, így olcsó nyersanyag, mégis sok értékes komponenst
tartalmaz (ld. 6. táblázat). A fermentációkban elsısorban magas fehérjetartalma miatt, mint
kiegészítı nitrogénforrást alkalmaztuk.
6. táblázat: Szeszgyári törköly összetétele

Glükán (nem keményítı)
Xilán
Arabinán
Keményítı
Hamu
Fehérje
Lignin
Lignin hamu
Egyéb

g/100 g
12,6
13,9
5,8
3,4
4,7
32,2
18,4
0,3
8,7

Beoltás után a lombikokat 7-8 napig 200 rpm rázatási sebesség mellet 28°C-on inkubáltam,
belılük naponta mintát vettem, melyeket 5 percig 9000 rpm-en centrifugáltam és a felülúszókat
elemeztem. A Trichoderma fermentációk során a kiindulási pH csökken. Ennek állandó értéken
tartásához vagy a napi mintavétellel egybekötve végeztem el a pH állítást steril NaOH és H2SO4
segítségével, vagy bizonyos kísérletekben 0,1 M trisz-maleát puffer rendszert használtam (trizma
bázis (2-amino-2-hidroximetilpropán-1,3-diol), és malein sav keveréke) [85,86].

5.3.5 Enzimfermentáció laboratóriumi fermentorban
A laborfermentoros kísérleteket egy 31 liter (20 liter hasznos) térfogatú, duplafalú, rozsdamentes
acél laboratóriumi fermentorban végeztem (Biostat CDCU-3, B Braun Biotech, Németország).
A fermentációs táptalaj összetétele megegyezett a rázatott lombikos kísérletekben alkalmazott
törköly tartalmú táptalajjal (ld. 5. táblázat), de végeztem kísérleteket 3 illetve 6-szoros
mennyiségő szénforrásokkal is. Ebben az esetben a többi táptalaj komponens mennyiségét
arányosan növeltem.
A fermentorok beoltása 10% inokulummal történt, és a fermentációt 5 napig 28°C-on végeztem.
A pH-t az automata szabályozás 10%-os foszforsav illetve ammónium-hidroxid segítségével
tartotta a kívánt értéken. Az oldott oxigén (DO) szintet a fermentorban a telítési szint 30%-án
kaszkád szabályozás tartotta, mely elıször a levegı beáramlási sebességét változtatta 1-12 l/perc,
majd a keverési sebességet 300-650 rpm között az oxigén szint megtartásához. A fehérjék okozta
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habzást szilikon olaj alapú habzásgátló használatával csökkentettem (Sigma Aldrich Antifoam A,
München, Németország). A napi háromszori mintavételezéssel kapott mintákat 5 percig 9000
rpm-en centrifugáltam és a felülúszókat elemeztem.

5.3.6 Analitikai módszerek
Redukáló cukortartalom mérése
A fermentlé cukortartalmának változását 3,5-dinitro-szalicilsavas (DNS) reagenst alkalmazó
redukáló cukor (RC) méréssel követtem [105]. Ehhez 1,5 ml megfelelıen hígított (legfeljebb 2
mg glükózt tartalmazó) mintát 3 ml DNS oldattal 5 percig forrásban tartottam, a kihőlt oldatot 16
ml desztillált vízzel hígítottam, majd 550 nm-en az oldat fényelnyelését desztillált vízzel készült
vakkal szemben spektrofotométerrel mértem. A minta redukáló cukor tartalmát kalibráció
(glükóz, vagy laktóz) felhasználásával számoltam. Fentiek egyik alternatív kivitelezését
használtam a III. folyóiratcikkben bemutatott munka során, a xiloglükanáz aktivitásmérésekhez.
Ekkor 1 ml megfelelıen hígított (0,1-0,5 mg/ml cukortartalmú) mintához 1,5 ml DNS reagenst
adtam, 5 percig forraltam, majd a minta abszorbanciáját 540 nm-en mértem [106,107].
Fehérjetartalom mérése
Fermentlevek oldott fehérjetartalmának meghatározása Coomassie Brillant Blue G250 reagenssel
történt, mely etil-alkohol, CBB G250 és foszforsav vizes oldata. A festékanyag a fehérjék nitrogén
csoportjával reagálva spektrofotométerrel követhetı színreakciót ad.
1,8 ml reagenshez adtam 0,2 ml-t a meghatározandó –megfelelıen hígított- mintából, és 10 percig
szobahımérsékleten inkubáltam, majd desztillált vízzel készült referenciával szemben 595 nm-en
fotometráltam [108]. A fehérjetartalmat bovin szérum albumin (BSA) kalibráció segítségével
számoltam.
Nyersanyagelemzés
A biomassza jellemzése a nedvességtartalommal illetve az egyes komponensek mennyiségének
megadásával lehetséges. Elıbbi egyszerően meghatározható a lignocellulóz nyersanyag
szárazanyag tartalmának mérésével (Precisa XM60 szárazanyagmérı készülék, DIALAB Kft.,
Magyarország). A szénhidrát komponensek meghatározása kétlépéses kénsavas hidrolízist követı
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) elemzéssel történt [109]. A kénsavas
hidrolízis elsı lépésében 72%-os kénsavval 25-30°C-on két órán keresztül roncsoltam a
nyersanyagot, majd ezt követte a híg savas lépés (4%-os H2SO4) 1 órán át 121°C-on. A hidrolízis
felülúszóját HPLC-vel elemezve megkapható a szénhidrát összetétel (ld. lejjebb). Mivel a lignin
nagyobbik része oldhatatlan marad a savas hidrolízisben, a szilárd maradék forró desztillált vizes
mosása, majd azt követı kiszárítása után mennyisége tömegméréssel meghatározható. Ezt
azonban még korrigálni kell a sav oldhatatlan hamu mennyiségével is, amely a szilárd maradék
kiizzításával megkapható.
Cukorelemzés HLPC méréssel
A nyersanyagelemzés során kapott felülúszok monoszacharid elemzését HPLC méréssel
végeztem. Ehhez a mérendı mintát elıször 0,45 µm pórus átmérıjő regenerált cellulóz szőrın
(ProFill) szőrtem. A komponensek elválasztása 65°C-on Aminex HPX-87H+ kationcserélı
kolonnán (300x7,8 mm, Bio-Rad, Hercules, CA, USA), a detektálás pedig törésmutató mérés
alapján (Shimadzu RID-10A, Japán) történt. Az analitikai kolonna elıtt Cation-H (Bio-Rad)
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elıtét-kolonnát alkalmaztunk. A mozgó fázis 5 mM-os H2SO4, a térfogat áramlási sebesség 0,5
ml/perc volt.

5.3.7 Enzimaktivitás mérések
Többfajta mérési módszert alkalmaztam, melyekkel mérhetı a teljes celluláz komplex illetve az
egyes celluláz és hemicelluláz komponensek hidrolítikus potenciálja is.
Az enzimaktivitás kifejezésére használt enzimegység (Ee) 1 perc reakcióidı alatt keletkezett
µmol-nyi reakcióterméket jelenti.
Szőrıpapír lebontó aktivitás (FPA)
A teljes celluláz komplex hidrolítikus képességének jellemzésére használt enzimaktivitás a
szőrıpapír lebontó aktivitás. A várható aktivitástól függıen maximum 1,0 ml mintát 50 mg
Whatman No.1. szőrıpapírcsíkkal 50°C-on 1 órán át termosztáltam [110]. A mintatérfogatot
minden esetben 1,5 ml-re egészítettem ki 0,05M-os pH 4,8 acetát pufferrel. A termosztálási idı
leteltével a minták cukortartalmát redukáló cukorméréssel (ld. 5.3.6 fejezet) mértem.
ß-glükozidáz aktivitás
Az aktivitásmérés mesterséges szubsztrátja a p-nitrofenil-β-D-glükopiranozid (pNPG), amely a
cellobióz szubsztrát analógjának tekinthetı. Ebbıl a BGL enzim p-nitrofenolt szabadít fel,
melynek színe lúgos közegben sárga. A színreakció spektrofotométerrel jól követhetı.
0,1 ml megfelelıen hígított enzimoldatot 1 ml 5 mM-os pNPG oldattal 10 percig 50°C-on
termosztáltam, majd az enzimes reakciót 2 ml 1 M-os Na2CO3 oldattal állítottam le, és 10 ml
desztillált vízzel hígítottam. A minták abszorbanciáját 400 nm-en (desztillált vízzel készült
vakkal szemben) fotometráltam. A kalibrációhoz 1mM-os p-nitrofenol oldatot használtam [111].
Xiloglükanáz aktivitás
1,8 ml szubsztátot (1%-os Tamarind xilogükán, Amyloid, Megazyme) 50°C-on
elıtermosztáltam, majd ehhez 0,2 ml megfelelıen higított mintát adtam, 10 percig inkubáltam.
Az enzimreakciót 3 ml DNS reagenssel állítottam le. 5 perc forralás után a minta abszorbanciáját
540 nm-en mértem. A minták enzimaktivitását glükóz kalibráció segítségével számoltam [VTTTechnical Research Centre of Finland kutatóintézet leirata, ld. III. folyóiratcikk].
Xilanáz aktivitás
0,5 ml szubsztráthoz (nyírfából származó xilán (SIGMA) 1%-os oldata 0,05M-os pH 5,3
citrátpufferben oldva) 0,4 ml citrátpuffert pipettáztam, majd 0,1 ml enzimoldatot adtam hozzá. 10
percig 50°C-on termosztáltam, majd a reakciót 1,5 ml DNS oldat hozzáadásával leállítottam. A
felszabadult redukáló cukor mennyiségét a 5.3.6 fejezetben bemutatott módszerrel mértem. Az
aktivitás számolásához 0,01M-os xilóz standarddal meghatározott kalibrációt használtam [112].
CBH I és EG I aktivitás
CBH I és EG I hidrolizálja a 4-metilumbelliferil-β-D-laktozid (SIGMA M-2405) szubsztrátot, és
4-metilumbelliferont (7-hidroxi-4-metilkumarin) szabadít fel termékként. A reakció
spektrofotométerrel 370nm-en lúgos közegben a 4-metilumbelliferon fényelnyelésének mérésével
követhetı. A BGL aktivitást a reakcióelegyhez adagolt glükóz inhibeálja.
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0,25 ml 1 mM-os szubsztráthoz mértem 0,05 ml glükóz oldatot, valamint 0,15 ml mintát és 10
percig 50°C-on termosztáltam. Mivel a reakció nem specifikus EG I-re, egy másik
párhuzamosban az CBH I aktivitás inhibeálására 0,05 ml cellobióz oldatot használtam (továbbra
is alkalmazva a glükózt a BGL gátlására). A reakciót 1 ml 1M-os Na2CO3 oldattal állítottam le,
az abszorbanciát 370 nm-en fotometráltam. Az EG I aktivitás megkapható a két mért érték
különbségeként [113]. A kalibrációhoz 20mM-os 7-hidroxi-4-metilkumarint (Aldrich 12,872-4)
használtam. Enzimaktivitás számolása:
0 .9 ×

CBHI (IU/ml)=

A370 nm (CBHI + EGI ) × h(CBHI + EGI ) A 370 nm ( EGI ) × h( EGI )
−
1 .5 × m
1 .5 × m
0.85

A370 nm (CBHI + EGI ) × h(CBHI + EGI )
− CBHIaktivitás ( IU / ml )
1 .5 × m
EGI (IU/ml)=
Ahol CBHI (U/ml) a CBHI aktivitása IU/ml-ben, EGI (IU/ml) az EGI aktivitása IU/ml-ben,
A370nm a mért abszorbancia 370 nm-en cellobióz adagolás nélkül (CBHI+EGI) ill. cellobióz
adagolás mellett (EGI), m a kalibrációs egyenes meredeksége, h a vizsgált enzimoldat hígítása (a
mérés elıtt).

5.4 Enzimes hidrolízis
5.4.1 Szubsztrátok
A hidrolízis kísérletekben különbözı körülmények között elıkezelt lignocellulóz szubsztrátok
enzimes degradálhatóságát vizsgáltam. A nyersanyagok elıkezelésének körülményeit, és
elıkezelés után kapott összetételét foglalja össze a
7. táblázat. Valamennyi nyersanyagot mostam az elıkezelés után, azaz eltávolítottam az kezelés
hımérsékletén oldatba ment komponenseket.
Az elıkezelés erısségétıl függıen a nyersanyag összetétele, különösen a cellulóz és hemicellulóz
tartalma jelentısen változik. Például a három különbözı hımérsékleten elıkezelt főzfa esetében a
hımérséklet emelésével jelentısen csökkent a xilán tartalom. Ennek oka, hogy a hemicellulóz
frakció egy része oldatba ment a magasabb hımérsékleten, és a mosással ezt eltávolítottam a rost
felszínérıl.
Az elıkezelt lignocellulózok közül a gızrobbantott kukoricaszár rendelkezett a legmagasabb
(71,8%) cellulóztartalommal, míg a legalacsonyabb xilán tartalommal (0,1%) a gızrobbantott
fenyı jellemezhetı.
Saját fermentálású enzimet felhasználó kísérleteimben SF 200-at és mosatlan gızrobbantott
kukoricaszárat használtam mind a fermentáció szénforrásaként, mind az enzimes hidrolízis
szubsztrátjaként (összetételüket ld. 3. táblázat).
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7. táblázat: Szubsztrátok elıkezelési körülményei és összetétele a nyersanyag szárazanyagtartalmára vonatkoztatva

Elıkezelés
Összetétel (%)
Szubsztrát
Típusa
Ideje (perc) Hımérséklete (°C) Impregnálás Glükóz Xilóz Galaktóz Arabinóz Mannóz Száraz anyag
Főzfa I.
gızrobbantás
10
195
54.0 10.00
<0,1
<0,1
2.90
30.7
Főzfa II.
gızrobbantás
14
200
58.7
7.40
<0,1
<0,1
1.10
29.0
Főzfa III.
gızrobbantás
14
210
50.8
3.30
<0,1
<0,1
1.01
23.0
71.8
7.40
0.70
0.20
<0,1
27.2
Kukoricszár I.
nedves oxidáció
Kukoricszár II.
gızrobbantás
5
195
46.7 14.89
0.39
1.00
<0,1
32.2
Árpa szalma I.
gızrobbantás
5
190
2% SO2
63.5 12.10
0.28
0.69
<0,1
22.6
64.3
5.81
<0,1
0.29
0.14
28.2
Árpa szalma II.
gızrobbantás
5
200
2% SO2
Zöld pántlikafő I.
gızrobbantás
5
190
2% SO2
66.9
5.69
0.16
0.43
0.20
26.1
5
200
2% SO2
55.2
9.58
0.32
0.77
0.32
26.4
Zöld pántlikafő II. gızrobbantás
Búza szalma
gızrobbantás
61.5
3.25
<0,1
0.40
0.12
27.0
Fenyı
gızrobbantás
56.4
0.12
<0,1
<0,1
0.18
29.8
SF 200
93.0
7.00
0.00
0.00
0.00
94.2
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5.4.2 Enzimek
Hidrolízis kísérleteim során mind tisztított enzim komponensekkel, mind pedig saját
fermentálású illetve kereskedelmi enzimekkel is dolgoztam. Ezek jellemzı aktivitásait,
tulajdonságait mutatom be ebben a fejezetben.
A hidrolízis kísérletek elsı részében tisztított CBH I és II (Cel7A és Cel6A), EG I és II (Cel7B és
Cel5A), xilanáz és xiloglükanáz (Cel74A) T. reesei, valamint Aspergillus β-glükozidáz
enzimeket használtam, annak érdekében, hogy az egyes enzimkomponensek szerepét szelektíven
tanulmányozni lehessen.
8. táblázat: Az egyedi enzimkomponensek jellemzı aktivitásai és fehérjetartalma. (FPA: teljes celluláz bontó
aktivitás, BGL: β -glükozidáz, HEC: hidroxietil-cellulóz bontó endoglükanáz aktivitás, XL: xilanáz, XG:
xiloglükanáz aktivitás)

(mg/ml) (FPU/ml)
(nkat/ml)1
Név
Eredet
Fehérje
FPA
BGL HEC
XL
XG
CBH I
T. reesei
5,8
0,27
15,9 1,2/6
21
CBH II
T. reesei
6,2
175
3,3
2
EG II
T. reesei
10,0
9350
Novozym 188 Aspergillus
5760
273
XL
T. reesei
3,2
31000 XG
T. reesei
0,3
225
A CBH I és CBH II, valamint EG I és EG II enzimek tisztítása irodalomban ismert módon történt
[114]. Ezek tisztítását nem én végeztem, tisztított formában álltak rendelkezésemre.
A XG enzimet T. reesei genetikailag módosított törzsének (ROAL Oy, Finnország)
fermentlevébıl izoláltam (ld. III. folyóiratcikk). A módosított törzsbıl a Cel7A, Cel6A, Cel7B és
Cel5A kódolásáért felelıs cbh1, cbh2, egl1 és egl2 géneket törölték [115]. A fermentlé mintát
elıször sótalanítottam Econo-Pac 10DG kolonnán (BIO-RAD) 0,01M-os nátrium-foszfát puffer
(pH 7) segítségével. Ezután a 166 mg fehérjét tartalmazó mintát HiPrep 16/10 DEAE FF
kolonnára (16 mm x100 mm, 20 ml) vittem fel, melyet elızıleg 0,01 M-os nátrium foszfát
pufferrel mostam. Az elúcióhoz 0,0-1,0M nátrium-klorid lineáris gradiensét használtam 5 ml/perc
áramlási sebességgel. Azokat a fehérjefrakciókat, melyek nagy XG, de kicsi XL aktivitással
rendelkeztek összeöntöttem, majd HiTrap Phenyl FF (high sub, 5 ml) kolonnára vittem fel
0,02M-os kálium-dihidrogén-foszfát pufferrel (pH 6), és 0,5-0,0M ammónium-szulfát lineáris
gradiensével 5 ml/perc áramlási sebességgel eluáltattam. A minta ionerısségét ammóniumszulfáttal úgy állítottam be, hogy azonos legyen a pufferével. A XG aktivitású frakciókat
egyesítettem (10 mg fehérje) és BIOGEL PG 10 DG kolonnán (250 ml) 0,07M-os nátrium-acetát
pufferrel (pH 4) puffereltem. A kis vezetıképességő és nagy fehérjetartalmú frakciót tovább
tisztítottam kation cserélı HiTrap CM FF (1 ml) kolonnán. A kolonnát 0,08M-os nátrium-acetát
pufferrel mostam, majd a komponenseket 0,2M nátrium-acetát pufferrel (pH 4) eluáltattam, 1
ml/perc térfogatárammal. A kapott végsı fehérje mennyisége 7,9 mg volt. Az enzimtisztítás
1

1 nkat=0,06 IU, vagy 1 IU=16,67 nkat.
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különbözı lépései során kapott jellemzı elúciós profilokat és az aktivitásra/tisztaságra vonatkozó
adatokat táblázatosan a Mellékletek fejezetben csatoltam a dolgozathoz.
Az enzim tisztaságát SDS-PAGE (18. ábra) segítségével ellenıriztem. Ehhez 40 µl mintát 13 µl
SDS-PAGE pufferrel kevertem, 5 percig forraltam, majd 10 percig centrifugáltam12 000 rpm-en.
A felülúszót 12% SDS-PAGE-el (BIO-RAD) analizáltam. A gélt Coomassie Blue reagenssel 1
órán át festettem, majd háromszor mostam pufferrel.

18. ábra: Tisztított T. reesei XG enzim (1 és 2) SDS-PAGE gélen, mellette a markerek (M) és molekulatömegeik

A munka második felében SF 200, laktóz és gızrobbantott kukoricaszár szénforrásokon
Trichoderma reesei Rut-C30-al termelt ún. saját enzimeket (jelölésük rendre ESF, EL, EGKSz)
alkalmaztam (ld. még 6.2.4 fejezet), melyeket a fermentlé szilárd szennyezıdéseitıl (pl.
sejttörmelék) egyszerő centrifugálással elválasztottam, majd töményítés nélkül, közvetlenül
felhasználtam. Kontrollként kereskedelmi forgalomban kapható cellulolítikus Celluclast 1.5L
enzimet (Novozymes, Dánia) használtam. Ezen enzimek jellemzıit tartalmazza a 9. táblázat.
9. táblázat: Saját fermentálású enzimek jellemzı aktivitásai és fehérjetartalmuk

Enzim FPA (FPU/ml) B-glu (IU/ml) XG (nkat/ml) XL (nkat/ml) Fehérje (mg/ml)
C
86.6
46.80
53268.1
3677.6
39.17
ESF
2.46
1.87
529.5
326.0
0.92
EL
1.06
1.19
188.5
143.2
0.33
EGKSz
2.03
1.22
341.2
331.6
0.84

5.4.3 Hidrolízis laboratóriumi méretben
Az egyedi enzimkomponensekkel végzett enzimes hidrolízist 2,5 ml térfogatban, 0,05M-os Naacetát pufferben pH 5,0-ön és 45°C-on mágneses keverıvel kevert (500 rpm) kémcsövekben
végeztem. A szubsztrát koncentráció minden esetben 10 g/l glükán volt.
Mintavételezés után 10 percig forraltam a hidrolízis mintákat, hogy az enzim reakciót leállítsam,
centrifugáltam, majd a felülúszókat redukáló cukortartalom méréssel és HPLC-vel elemeztem (ld.
5.4.4 fejezet).
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A saját enzimekkel végzett hidrolízist a fentiekhez hasonló körülmények között (5,0 ml
térfogatban, 0,05M-os nátrium-acetát pufferben pH 4,8-on, 50°C-on, mágneses keverıvel 500
rpm-el keverve) kiviteleztem, de az alkalmazott szubsztrát koncentráció minden esetben 10 g/l
szénhidrát volt. A mintavételezés és analízis szintén az egyedi enzim komponensekkel végzett
kísérletekkel analóg módon történt.

5.4.4 Analitikai módszerek
Redukáló cukortartalom mérése
Ld. 5.3.6 fejezet.
Cukorelemzés HLPC méréssel
A cukorelemzéshez használt nagyhatékonyságú anion cserés kromatográfiás rendszer (Dionex
DX500, Dionex Corp., USA) CarboPac PA-1 kolonnából és ED 40 elektrokémiai detektorból
állt. Az alkalmazott mozgófázisok 100mM NaOH, 300mM Na-acetát-100mM NaOH és 300 mM
NaOH volt, 1 ml/perc áramlási sebességgel. A standardok monoszacharidok (Fluka), cellobióz
(Sera), cello-oligoszacharidok (Seikagaku Kogy) és xilo-oligomerek (Megazyme) voltak.
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6 Eredmények és értékelésük
6.1 Hemicellulóz kinyerés mikrohullámú kezeléssel
Kukorica maghéjból mikrohullámú kezeléssel extraháltam hemicellulóz oligomereket. A
kukorica maghéj hemicellulóz elágazó szerkezető arabino-glükuronoxilán, melyben a xilán
fılánchoz 4-O-metil-glükuronsav csoportok, arabinóz, valamint arabinózból, xilózból és
galaktózból álló triszacharid csoportok kapcsolódnak [116].
A kukorica maghéj a kukorica nedves ırlésével keletkezı egyik melléktermék, melyet
takarmányozási célra használnak. Cél ennek a mellékterméknek alternatív, értéknövelt
hasznosítási módot találni. Ennek egyik módja, hogy a kukorica maghéjat frakcionálással
összetevıire bontjuk és az egyes frakciókat szeparáltan hasznosítjuk. Az általam végzett
mikrohullámú kezelés célja kettıs volt. Az elsıdleges cél, egy értékes termék –nagy molekula
tömegő hemicellulóz- kinyerése, mely nyersanyaga lehet az élelmiszer, gyógyszer és mőanyag
iparnak [63,64]. Ezzel párhuzamosan feladat a lignocellulóz struktúra fellazítása is. Így a kezelés
szilárd maradéka is hasznosíthatóvá válik, például celluláz enzimes hidrolízis után etanol
fermentációra. Munkámban a hemicellulózokat tartalmazó folyadékfrakciót vizsgáltam, a szilárd
maradék elemzésével és felhasználásával tanszékünk munkatársa, Gáspár Melinda doktoráns
foglalkozott (Doktori értekezés, még nem publikált).
A kukoricamaghéj frakcionálását mikrohullámú kezeléssel végeztem, majd szőréssel a
cellulózban feldúsult szilárd fázist, és a fıként hemicellulózt, lignin degradációs termékeket
valamint lignin-hemicellulóz komplexeket tartalmazó folyadék fázist szétválasztottam. Ezt
követıen a folyadék fázist tovább tanulmányoztam. Méretkizárásos kromatográfia (SEC) és
folyadékkromatográfiás monoszacharid elemzés segítségével az izolált hemicellulóz átlagos
molekulatömegét, cukorösszetételét, az oligomerek acetilezettségét és az extrakció hozamát
meghatároztam (I. Folyóiratcikk). A kísérleti munka menetét sematikusan ábrázolja a 19. ábra.

19. ábra: Hemicellulóz frakció kinyerése és jellemzése
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6.1.1 Kezelés hımérsékletének hatása
Kísérleteimben vizsgáltam a hımérséklet hatását a hemicellulóz kihozatalra és a
molekulatömegre. A vizsgált hımérsékletek 100, 130, 160, 180, 200, és 210°C voltak. A
nyersanyag impregnálása vízzel történt, katalizátor nélkül.
A kezelések elıtt és után is mértem a közeg pH-ját, ezeket az adatokat tartalmazza a 10. táblázat.
Látható, hogy magasabb hımérséklető kezelést követıen, erıteljesen csökkent a közeg pH-ja,
ami feltehetıen annak köszönhetı, hogy magas hımérsékleten a hemicellulóz fıláncán található
acetil csoportok lehasadnak, ecetsav képzıdik, és ez savanyítja a közeget.
10. táblázat: A minták pH változása mikrohullámú kezelés során

T (°C) Idı (perc) pHelıtte pHutána
100
130
160
180
200
210

5
5
5
5
5
5

6,186
6,199
6,203
6,212
6,225
6,145

5,981
5,651
4,980
4,311
3,612
3,750

∆pH
0,205
0,548
1,223
1,901
2,613
2,395

30

160 000

25

140 000

20

120 000

15

100 000

10

80 000

5

60 000

0

Molekulatömeg

Hozam (%)

Az elıkezelt minták hemicellulóz frakciójának molekulatömegét SEC segítségével határoztam
meg. 180°C fölötti hımérsékleteken a molekulatömeg jelentıs csökkenése figyelhetı meg (20.
ábra). A maximális elıkezelési hımérsékleten (210°C) már mindössze 6 x 104 molekulatömeg
volt mérhetı. Ez feltehetıen annak az acetil-csoportot tartalmazó hemicellulózok körében
gyakori jelenségnek tudható be, hogy a lehasadó acetil csoportok ecetsavvá alakulnak, és azon
túl, hogy savanyítják a közeg pH-ját (10. táblázat) a glikozidos kötések savas hidrolízisét is
katalizálják adott hımérsékleten. Ez az ún. autohidrolízis jelensége, amikor nem adunk
katalizátort az elıkezelt mintához, mégis képzıdik az elıkezelés közben ilyen komponens.

40 000
150

160

170

180

190

200

210

220

Hımérséklet (°C)
20. ábra: Hımérséklet hatása a mikrohullámmal extrahált hemicellulóz hozamára (●) és molekula tömegére (□)
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Az elıkezelés hımérséklete nem csak a molekulatömegre, de a hozamra is hatással van. (A
hemicellulóz hozamot xilán visszanyerés alapján számoltam, 5.2.3 fejezet.) 100 és 130°C-os
kezelésekkel nem lehetett számottevı mennyiségő hemicellulózt kinyerni. Ez még túl alacsony
hımérséklet a hemicellulózok részleges oldatba viteléhez. A közeg pH-ja sem csökkent
jelentısen, tehát autohidrolízis sem segíthette a szerkezet megbomlását. 160°C-on 10%
hozammal sikerült 1,4 x 105 molekula tömegő polimert kinyerni. A hımérséklet további emelése
a kihozatal határozott növekedését eredményezte.
Korreláció analízist végezve a hımérséklet és a hozam között szignifikáns kapcsolatot tudtam
kimutatni, azonban a hımérséklet és a molekulatömeg közötti kapcsolat nem volt szignifikáns.
Habár a hozam nı a hımérséklet emelésével, a molekulatömeg csökken, egyre több kisebb
molekulatömegő degradációs termék jelenik meg a hemicellulóz frakcióban. Az izolátumok
méretkizárásos kromatogramjain látszik, hogy 180°C-on két jól definiálható csúcs van. Ezek
közül az elsı a nagy molekulatömegő frakciót jelzi, a második a kisebb fragmentumokét. Elıbbi
területe lényegesen nagyobb, mint a második csúcsé. Ezzel szemben a 210°C-on izolált frakció
négy csúcsot is mutat, a csúcsok egyértelmően a kisebb molekulaméret irányába vannak
eltolódva, és jóval szélesebb, elmosódottabb a haranggörbe. Ez jelzi a kisebb, sokféle mérető
oligomer fragmentumok jelenlétét.

21. ábra: 180 (―) és 210°C-on (– –) mikrohullámmal extrahált hemicellulóz minták méretkizárásos RI
kromatogramjai

Az alacsonyabb hımérsékleteken (160-180°C) extrahált hemicellulóz színe tört fehér, míg a
magasabb hıfok tartományokban kinyerté barna volt. Ennek oka lehet a cukrok
„karamellizálódása” és a Maillard reakció.

6.1.2 Kezelés pH-jának hatása
A kezelés pH-jának vizsgálata 180°C-on 5 perc tartási idıvel történt. Mikrohullámú besugárzás
elıtt a mintát 0,025 illetve 0,5% kénsavval vagy nátrium-hidroxiddal impregnáltam. A kinyert
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hemicellulóz frakció molekulatömegének és hozamának meghatározása a hımérséklet
optimalizációs kísérletekhez hasonlóan történt.
Sav katalízis hatására a molekulatömeg csökkent, mint ahogy az várható is volt a korábban
tapasztalt autohidrolízis okán (ld. 6.1.1 fejezet), és a hozam is jelentısen romlott. Érdekes módon
a savkoncentráció növelése 0,025-rıl 0,5%-ra nem befolyásolta jelentısen a molekulatömeget
(13 800 illetve 17 600). Lúg használatával magasabb molekulatömeget sikerült elérni (172 000
illetve 136 000), de ugyanakkor a reaktív acetil csoportok száma csökkent, a lúg semlegesítı
hatásának köszönhetıen.

6.1.3 Mikrohullámmal és
összehasonlítása

lúgos

extrakcióval

kinyert

hemicellulózok

A frakcionálás módja nem csak a molekulatömeget, és az acetilezettséget határozza meg, de a
cukorösszetételre is hatással lehet. Ezért ugyanazon kukoricamaghéj nyersanyag mikrohullámmal
kezelt hemicellulóz frakcióját és lúgos extrakcióval, alkoholos kicsapatással nyert hemicellulóz-B
polimerét hasonlítottam össze molekulatömeg és hozam tekintetében. A mikrohullámú mintát
180°C-on, 5 percig kezeltem katalizátor jelenléte nélkül. A hemicellulóz-B kinyerését Gáspár
Melinda doktoráns kollegám végezte korábban leírt módszere alapján [117]. A kétféle módon
kapott hemicellulóz frakciókat SEC és HPLC elemzésnek vetettem alá, ugyanúgy, mint a korábbi
vizsgálatokban.
Lúgos extrakcióval magasabb molekula tömeget lehetett elérni, mint mikrohullámmal (192 000),
ami magyarázható elıbbi extrakciós eljárásnak az alacsonyabb hımérsékletével és azzal, hogy az
elıkezelés során esetlegesen felszabaduló, és autohidrolízist okozható acetil csoportok a nátrium
hidroxidos elıkezelés során semlegesítıdtek.
Mindkét minta esetében megvizsgáltam a jellemzı monoszacharid összetételt is (ld. 22. ábra). A
két fı cukor az arabinóz és a xilóz volt mindkét hemicellulóz esetében, ami igazolja, hogy a
kukoricamaghéj fı hemicellulóza arabinoxilán. E két cukor aránya is hasonló volt a kétfajta
hemicellulóz között (xilóz:arabinóz 1,5 és 1,3). Ezek a kukorica hemicellulózra ismert 1,4
értékkel jó egyezésben vannak [48]. A galaktóz:xilóz arány 0,1 lúgosan elıkezelt mintában, és
ennél jóval magasabb 0,4 mikrohullámmal elıkezelt esetben. Ez utóbbi jelentıs mennyiségő
glükózt is tartalmazott, ami jele lehet esetleges keményítı maradványnak a mintában.

22. ábra: Mikrohullámmal (■) és lúgosan extrahált (■) hemicellulóz monoszacharid összetétele
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A lúgosan extrahált hemicellulóz természetesen nem tartalmazott acetil-csoportokat, míg a vízzel
impregnált és 180°C-on kezelt minta acetil tartalma 3% volt. (Az acetil csoportok jelenlétét azon
SEC frakciók esetében lehetett kimutatni, melyek a kromatogramon a nagy molekula tömeget
jelzı csúcsnak felelnek meg.
A kétféle módon kinyert hemicellulózok méretkizárásos kromatogramjain két-két jól
elkülöníthetı csúcs látszik (23. ábra).

23. ábra: Mikrohullámmal (―) és lúgosan extrahált (– –) hemicellulóz minták méretkizárásos RI kromatogramjai

Az elsı, nagy csúcs frakcióinak monoszacharid elemzése azt mutatta, hogy ezek fıleg xilózból és
arabinózból állnak. A két cukor aránya mikrohullámmal kezelt minta esetén 2,2, míg lúgosan
extrahált hemicellulóz esetén 2,0 volt. A kis csúcsokhoz tartozó frakciók jellemzıen arabinózt
tartalmaztak. Itt a xilóz mennyisége csak fele volt az arabinózénak.
A mikrohullámmal kinyert hemicellulóz az acetil csoportok megırzése révén reaktívabb
kiindulási anyaga lehet egyes felhasználásoknak. Ezeket biodegradálható mőanyagok, hidrogélek
elıállítására [118,119], míg a lúgosan kinyert hemicellulózt ragasztóanyagként [120], stabilizáló-,
filmképzı szerként felhasználhat az ipar [121].

6.2 Enzimfermentáció
6.2.1 Szénforrás és táptalaj összetétel hatása az enzimtermelésre
A Trichoderma fermentációk kimenetelét sok paraméter befolyásolja (4.3.4 fejezet). Ezek közül a
legfontosabbak a szénforrás minısége és koncentrációja, a táptalaj összetétele, a fermentáció pHja és pH szabályozási technikája.
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6.2.1.1 Szénforrás minıségének hatása az enzimtermelésre
A szénforrás minısége elsısorban annak indukciós képessége miatt döntı (4.3.3 fejezet).
Trichoderma törzsek celluláz enzim termelésének indukciója megvalósítható cellulózzal,
szoforózzal, cellobiózzal, és laktózzal is. Glükóz hatására azonban a celluláz termelés nem
kezdıdik meg, lévén a legtöbb T. reesei celluláz glükóz katabolit represszált [95].
Rázatott lombikos kísérletekben vizsgáltam három különbözı szénforrás hatását Rut-C30 törzs
celluláz enzim termelésére 10 g sz.a./l-es kiindulási koncentráció mellett módosított Mandel’s
táptalajon pH 5,6-on. A fermentáció során kapott pH profilokat mutatja a 24. ábra, míg a
fermentáció 7. napján kapott enzimaktivitásokat foglalja össze a 11. táblázat.
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24. ábra: pH alakulása rázatott lombikos fermentációban (■) SF 200, (○) laktóz, (x)GKSz szénforrásokon.

A napi pH állítás miatt adódik a főrészfog jellegő pH profil. SF 200 és laktóz szénforrások esetén
volt a legjelentısebb a fermentáció kezdetét jellemzı pH csökkenés. Kukoricaszár használatakor
ez kisebb mértékő volt. A harmadik, negyedik napon enyhe lúgosodás megfigyelhetı.
11. táblázat: Szénforrás minıségének hatása a különbözı celluláz enzim aktivitásokra 10 g sz.a./l szénforrás
koncentráció mellett, módosított Mandel’s táptalajon pH 5,6-on végzett rázatott lombikos fermentációban

Szénforrás
SF 200 Laktóz GKSZ I.
FPA [FPU/ml] 2,175 1,127
1,636
BGL [IU/ml]
0,821 0,437
0,672
CBHI [IU/ml] 1,092 0,525
0,678
EGI [IU/ml]
0,421 0,184
0,304
A teljes celluláz rendszert leginkább a SF 200 szénforrás indukálta, ami az irodalmi ismeretek
alapján nem meglepı. Ez a szénforrás fıleg cellulózt és kis mennyiségő xilánt tartalmaz (5.3.1
fejezet). A cellulóz az egyik legjobb induktora a celluláz termelésnek fonalas gombákban. E
szénforrás alkalmazásának további elınye a lignin mentesség, így mivel így elkerülhetı az
enzimek ligninen történı adszorpció miatt bekövetkezı deaktiválódása. Ipari mérető
fermentációkra ez a nyersanyag ára miatt nem megfelelı, inkább laboratóriumi kísérletek modell
szubsztrátja.
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A laktóz a vizsgált szénforrások közül az egyetlen vízoldható. Mivel a tejipar melléktermékeinek
egyik fı komponense, ára kedvezıbb lehet, mint SF 200 esetében. Ugyanakkor az elérhetı FPA
aktivitások tekintetében 48%-kal alatta marad a SF 200-on termeltének.
GKSz nyersanyag használatával 45%-kal magasabb teljes celluláz aktivitást értünk el, mint
laktózon, de ez még mindig elmarad a modell szubsztráton elért értékektıl. Ha azonban
figyelembe vesszük, hogy a GKSz 100 g szárazanyagában (amire a bemérés történt) 52,5 g a
hasznosítható szénhidrát tartalom, addig SF 200 esetében ugyanez 93,4g. Tehát ugyanolyan
szárazanyag és kb. fele annyi szénhidrát tartalom mellett a kukoricaszár alig kevesebb
enzimaktivitás termelést okozott. Hozamot tekintve ez utóbbi nyersanyag a legjobb mindhárom
közül (SF 200 258 FPU/g szénhidrát, laktóz 124 FPU/g szénhidrát, GKSz 342 FPU/g szénhidrát).
BGL termelés esetén az FPA-hoz hasonló képet kaptunk, vagyis, hogy a SF 200 indukálta a
legnagyobb térfogati aktivitást, míg a laktóz a legkevesebbet, a GKSz pedig ennek körülbelül a
középértékét eredményezte. CBH I és EG I tekintetében is ugyanezt a „rangsort” kaptam.
Az eredmények azt mutatják, hogy a gızrobbantott kukoricaszár nagyon jó nyersanyaga lehet a
lignocellulóz alapú etanol gyártásnak, azon belül pedig jó szénforrása a celluláz enzim
termelésnek. Annak ellenére, hogy a GKSz tartalmú fermentációkban a szénhidrát mennyisége
fajlagosan kisebb volt (a szénhidrátokon kívül sok egyebet is tartalmaz, ld. nyersanyagelemzés),
mint laktóz vagy SF 200 esetén, az enzimhozamokat tekintve kiemelkedıen jól teljesített.

6.2.1.2 Szénforrás koncentráció hatása
A fermentációs szénforrás kiindulási koncentrációjának
volumene, ugyanakkor számolni kell a hozamok
lignocellulóz szénforrásoknál további hátránya a
nyersanyaggal bevitt inhibitor koncentráció is. Ez
növekedését és enzimtermelését is.

növelésével növelhetı az enzimtermelés
egyidejő csökkenésével is. Elıkezelt
szénforrás növelésének, hogy nı a
pedig gátolhatja a mikroorganizmus

Szénforrás mennyiségének hatását vizsgáltam T. reesei Rut-C30 törzsének enzimtermelésre
GKSz I. nyersanyagon módosított Mandel’s táptalajon 10-50 g/l szárazanyag tartalom mellett pH
5,5-ön (25. ábra).
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25. ábra: A szénforrás koncentrációjának hatása FPA (A) és BGL (B) aktivitásra GKSz I. szénforráson, módosított
Mandel’s táptalajon pH 5,5-ön végzett rázatott lombikos fermentációban. (♦) 10 g sz.a./l, (■) 20 g sz.a./l, (▲) 30 g

sz.a./l, (○) 40 g sz.a./l, (x) 50 g sz.a./l

A szénforrás mennyiségének 10-rıl 20 és 30 g sz.a./l-re növelésével jelentısen nıtt mind a
celluláz (86 illetve 114%-kal) mind a BGL aktivitás (62 illetve 122%-kal). Azonban 40 és 50 g/l
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kiindulási koncentrációnál ez a tendencia megfordul, csökkenni kezd az enzimaktivitás (bár nem
esik a 10 g/l-en elért értékek alá), ugyanakkor a „lag szakasz” megnyúlik 2-rıl 3 napra. Ez
feltételezhetıen a gızrobbantott kukoricaszárban található inhibitoroknak köszönhetı. A
szénforrás koncentráció növelésével ugyanis nı ezek bevitt mennyisége is, és egy bizonyos
koncentráció fölött már negatívan befolyásolják a növekedést és enzimtermelést.
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26. ábra: FPA és BGL hozamok kiindulási szénhidrát koncentrációra vonatoztatva GKSz I. szénforráson,
módosított Mandel’s táptalajon pH 5,5-ön végzett rázatott lombikos fermentációban. (■) 10 g sz.a./l, ( ) 20 g
sz.a./l, (■) 30 g sz.a./l, ( ) 40 g sz.a./l, (■) 50 g sz.a./l

A hozamok a szénforrás mennyiségének növelésével arányosan csökkennek (26. ábra). 10 g
sz.a./l kiindulási kukoricaszár esetén még 297 FPU/g és 103 IU/g volt az elérhetı hozam, míg 30
g sz.a./l esetén már csupán 212 FPU/g és 76 IU/g. 50 g sz.a./l-es koncentráció alkalmazásával ez
az érték további 48% illetve 60%-kal csökkent. Korreláció analízis eredményei azt mutatták,
hogy a szénforrás koncentrációja és a fermentáció FPA és BGL hozamai között a kapcsolat
szignifikáns.
Térfogati enzim produkció számításával az 50 g/l-es koncentráció esetében nagyobb értéket
kapunk (2470 FPU/l), mint 10 g/l kiindulási szénforrás koncentráció esetén (1440 FPU/ml).
Gızrobbantott főzfa szénforráson 22 l-es fermentorban tanulmányozták a szénforrás koncentráció
hatását 10-20-30 g cellulóz/l kiindulási koncentrációk mellett Mandel’s táptalajon 30°C-on pH
4,4-en [90]. A szénforrás koncentrációjának 10-rıl 30 g cellulóz/l-re növelésével nıtt a celluláz
aktivitás 1,1-rıl 2,8 FPU/ml-re, ugyanakkor a hozam csökkent. 30 g/l feletti koncentráció
tartományban nem végeztek vizsgálatokat.
Ipari mérető fermentációknál gazdaságossági szempontból nem elhanyagolható tényezı az 1 g
szénforráson elérhetı hozam értéke, megfontolandó, hogy milyen mértékben érdemes növelni a
kiindulási nyersanyag koncentrációt. Fenti eredmények alapján a további rázatott lombikos
kísérletekben 10g/l szénforrás koncentrációval dolgoztam.

6.2.1.3 Táptalaj összetételének hatása az enzimtermelésre
Az enzimtermelésre a fermentáció pH-ján, a pH szabályozási stratégián, a szénforrás
mennyiségén kívül hatása van a táptalaj kiegészítı komponenseinek is. Inokulum készítéshez, és
az elızı fejezetekben ismertetett rázatott lombikos fermentációkhoz a többfajta sót és
nyomelemet tartalmazó, ún. módosított Mandel’s táptalajt használtam (ld. 5.3.3 fejezet). Ez egy
optimalizált összetételő, komplett táptalaj, mely elegendı mennyiségben tartalmaz sókat,
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nitrogénforrást és nyomelemeket a gomba növekedéséhez. Ipari mérető fermentációknál azonban
nem lehet gazdaságos pontosan a szükséges tiszta sók használata miatt. Ennek kiváltására rázatott
lombikban vizsgáltuk egy szeszgyári törkölyt, mint mellékterméket tartalmazó táptalaj (5.3.4
fejezet) használhatóságát. A törköly, mint fı nitrogénforrás fontos a táptalajban.
A kétfajta táptalaj összehasonlítását pH 5,6-on, 10 g/l elıkezelt kukoricaszáron végeztem, amely
a 6.2.1.1 fejezet eredményei alapján ipari celluláz termelés megfelelı szénforrása lehet. A
fermentáció hetedik napján kapott enzimaktivitásokat szemlélteti a 27. ábra.

Enzim aktivitás [IU/ml]

2,5
2,0
1,5

1,0
0,5
0,0

FPA

BGL

CBH I

EG I

27. ábra: Fermentációs táptalaj összetételének hatása T. reesei Rut-C30 enzimtermelésére rázatott lombikban 10 g/l

■

■

GKSZ I. szénforráson pH 5,6-on: ( ) Mandel’s táptalaj, ( ) törköly tartalmú ipari táptalaj

GKSz szénforrás alkalmazása mellett nem volt szignifikáns különbség megfigyelhetı a Mandel’s
és a törköly tartalmú ipari táptalajokon elérhetı FPA enzimaktivitások között. Ipari táptalaj
alkalmazásával a BGL termelés 28%-kal magasabb volt a fermentáció hetedik napjára, mint
Mandel’s-en, de CBH I és EG I enzimaktivitások esetén a különbség nem volt szignifikáns.
Az ipari méretben gazdaságosabbnak tekinthetı táptalaj tehát semmivel sem bizonyult
rosszabbnak az iparilag releváns GKSz szénforrás alkalmazása esetén, ami jogossá teszi
használatát a késıbbiekben.

6.2.2 Thermoascus Cel7A heterológ fermentáció Trichoderma reesei-vel
A T. aurantiacus cbh1/cel7A termelését vizsgáltam a T. reesei RF6026 törzzsel, illetve
elvégeztem a „szülı” törzs Rut-C30-al való összehasonlítását méretnövelt fermentációkban 60 g
sz.a./l SF 200, laktóz és 30 g sz.a./l GKSz I. szénforráson 31l-es laboratóriumi fermentorban (II.
Folyóiratcikk). (Hozzá a törköly és a két só mennyisége arányosan lett növelve.) Az
összehasonlítás alapjául szolgáló enzimaktivitások és fehérje koncentrációk összefoglalása a 28.
ábra.
A szülı törzs laktózon történı fermentációjával 3,4 FPU/ml celluláz aktivitást sikerült elérni.
Jelentıs enzimtermelés a fermentáció 20. órája után indult be. Extracelluláris BGL, CBH I és EG
I enzimaktivitások a 30. óra után voltak mérhetık, a fermentáció végére pedig 1,0, 1,5 és 0,4
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IU/ml volt elérhetı. Ennél sokkal jelentısebb FPA aktivitásokat kaptunk, amikor SF 200 volt az
indukáló szénforrás, ugyanakkor a BGL szintje nem változott az elızı esethez képest. A teljes
celluláz termelésen belül a CBH I termelés is jelentısen, több mint 50%-kal magasabb volt, mint
laktózon. EG I termelés tekintetében nem volt különbség a két szénforrás között. GKSz esetében
a fermentáció nem volt sikeres 60 g/l kiindulási szénforrás koncentráció mellett. A fermentlében
jelen lévı cukor mennyisége folyamatosan növekedett, ami valószínőleg azzal magyarázható,
hogy az inokulummal bevitt cellulázok bontani kezdték a lignocellulóz szénforrást és abból
oligo- és monoszacharidokat szabadítottak fel, ugyanakkor enzimtermelés nem következett be. A
mikrobiális növekedés és az enzimtermelés hiánya magyarázható olyan inhibitorok jelenlétével,
mint a furfurol vagy ecetsav [122]. Ezen hatás csökkentése érdekében a kísérletet meg kellett
ismételni kisebb, 30 g/l-es kiindulási szénforrás koncentrációval.
A 28. ábra C részében látható, hogy ilyen csökkentett szubsztrát koncentráció mellett is
késleltetve indult meg az enzimtermelés, mint laktóz, vagy SF 200 esetében. Míg ez utóbbi kettı
esetében a 20. óra körül megkezdıdött az extracelluláris enzimtermelés, addig az elıkezelt
lignocellulózon ez csak az 50. óra után következett be. Ilyen kiindulási szénforrás koncentráció
mellett természetesen az elért volumetrikus enzimaktivitások is kisebbek voltak (ld. 6.2.1.2
Szénforrás koncentráció hatása c. fejezet). Közel 2 FPU/ml celluláz aktivitás mellett 0,5 IU/ml
BGL, 1,0 IU/ml CBH I és 0,3 IU/ml EG I aktivitások voltak mérhetık. A gızrobbantással
elıkezelt kukoricaszár tehát a celluláz termelés potenciális nyersanyaga, az enzimtermelésnek
határt csak az elıkezeléskor keletkezı mikrobiális növekedést gátló inhibitor komponensek
szabhatnak.
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28. ábra: Enzimtermelés Trichoderma reesei törzsekkel különbözı szénforrásokon. (A) 60 g/l Laktóz, Rut-c30, (B) 60 g/l SF 200 Rut-C30, (C) 30 g/l GKSz
Rut-C30, (D) 60 g/l laktóz RF6026, (E) 60 g/l SF 200 RF6026, (F) 30 g/l GKSz RF6026; (●) RC, (●) FPA, ( ) BGL, (▼) CBHI, ( ) EG I, (□)
fehérjekoncentráció
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Thermoascus aurantiacus heterológ CBH I/Cel7A termelését végeztem T. reesei RF6026
törzsével. Vizsgáltam a mutáns törzs fermentálhatóságát és stabilitását a Rut-C30-al megegyezı
fermentációs körülmények között, így lehetıség volt a szülı és a módosított törzs
összehasonlítására.
A redukáló cukortartalom fogyása a szülı törzsével igen hasonló módon történt (28. ábra D, E, F
részei). Laktóz és SF 200 esetében a fermentáció 40-50. órája között a mérhetı cukrok elfogytak,
míg GKSZ esetén ez jóval lassabb volt, és nem is csökkent teljesen nullára. Az enzimtermelés
ennek megfelelıen elıbbi két szénforrás estén hamarabb indukálódott. Habár a fehérjetermelés
nagyobb volumenő volt, mint Rut-C30 fermentációjakor, az FPA értékek igen kis mértékben, de
elmaradtak az új törzs esetén. Ennek egyik oka lehet, hogy a T. aurantiacus CBH I nem
rendelkezik szubsztrát kötı régióval, ami a szubsztrát jobb hidrolízisét tenné lehetıvé. A BGL
aktivitások 1,1-1,7 között voltak laktózon és SF 200-on, ami nem rosszabb, mint Rut-C30
fermentációjakor. Ugyanez tapasztalható EG I aktivitások tekintetében is. Ezzel szemben a
módosított törzs CBH I aktivitása mindhárom szubsztráton alatta marad a szülı törzs által termelt
értékeknek. Ennek egyik oka, hogy az enzimaktivitás mérés a termofil enzim számára nem
optimális (50°C-on) történt, másrészt pedig, hogy a fermentáció 28°C-os hımérséklete is a
Thermoascus optimuma alatt van.
A három különbözı szénforráson elérhetı CBH I hozamokat szemlélteti a 29. ábra. Mivel itt az
elért enzimaktivitások a kiindulási szénforrás koncentrációjára vannak vonatkoztatva,
összevethetıek a különbözı koncentrációban alkalmazott SF 200, laktóz és GKSz szénforrások.
Látható, hogy a fermentáció 5. napjára közel 3-szor nagyobb hozamok kaphatók kukoricaszáron,
mint a másik két nyersanyagon. Ez alátámasztja azt a korábbi állítást, hogy e lignocellulóz reális
alternatívája lehet celluláz enzimtermelésnek.
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29. ábra: RF6026 törzzsel különbözı szénforrásokon törköly tartalmú ipari táptalajon laboratóriumi fermentorban
kapott CBH I hozamok. (■) laktóz, (□) SF 200, (x) GKSz.

A heterológ CBH I enzimtermelés sikerességét megfelelıen úgy lehet megvizsgálni, hogy a
termelt enzimeket a saját hımérséklet optimumukon enzimaktivitás méréssel teszteljük. Ennek
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érdekében mértem a Rut-C30 által termelt CBH I enzim aktivitását 50°C-on, illetve az RF6026
CBH I enzimaktivitását 70°C-on. Ennek eredményeit foglalja össze a 30. ábra, ahol
összehasonlításként szerepel a Rut-C30 által termelt CBH I enzim aktivitása 50 és 70°C-on is.
2,5

CBH I aktivitás [IU/ml]

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
Laktóz

SF 200

GKSz

30. ábra: Különbözı szénforrásokon termelt T. reesei Rut-C30 CBH I enzimaktivitása 50°C (■) és 70°C-on (■),
illetve RF6026 CBH I aktivitása 70°C-on (■)

A Rut-C30 törzs CBH I enzime elveszti aktivitásának 70-80%-át 50-rıl 70°C-ra történı
hımérsékletemeléssel. Eközben a Thermoascus cbh1-ét hordozó RF6026 törzs CBH I-e
megemelt hımérsékleten jól teljesít. Az aktivitásmérések tanulsága szerint tehát sikerült a
célfehérjét termelni. Ez lehetıséget adhat magas hımérsékleten kivitelezett hidrolízisek
megvalósítására, amennyiben a Trichoderma többi celluláz génjét is sikerül termo- aktívra
cserélni.

6.2.3 Puffer hatása az enzimtermelésre
A celluláz fermentációk egyik nagy problémája, hogy megfelelı celluláz termelés mellett a βglükozidáz hozam elmarad a késıbbi cellulóz hidrolízis szempontjából kívánatos 1:1 aránytól
[123]. A fermentlevek FPA/BGL arányának javítása lehetséges Trichoderma törzsek
kofermentációjával egyéb jó BGL termelı törzsekkel, amilyenek például az Aspergillus-ok [124].
Alternatív eszköz a probléma megoldására a fermentáció pH-jának szabályozása, mivel a
fermentáció pH-ja jelentıs hatással van a Trichoderma reesei enzimtermelésére [85].
A fermentációk nem csak a pH értékére, de annak ingadozására is érzékenyek lehetnek. A
Trichoderma fermentációkra jellemzı kezdeti pH csökkenés (ami a mikroba metabolizmusának
eredménye) rázatott lombikos kísérleteknél két féle módon ellensúlyozható: (i) a pH napi után
állításával, ami főrészfog jellegő pH profilt eredményez, vagy (ii) puffer rendszer
alkalmazásával, ami a fermentáció teljes idıtartama alatt közel konstans pH-t biztosít.
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Több féle puffer rendszer alkalmazása lehetséges. Ezek vizsgálatával Juhász Tamás, Tanszékünk
korábbi doktoránsa foglalkozott részletesen [125]. Eredményei alapján SF 200 szénforráson
módosított Mandel’s táptalajon végzett fermentációkban a jó pH tartású és emellett jó celluláz
termelést biztosítani képes trizma bázis-maleinsav puffer bizonyult a legjobbnak [85]. Használata
azért elınyös, mert egyrészt megkönnyíti a mindennapi munkát a rázatott lombikokkal, másrészt
a puffernek köszönhetıen rázatott lombikban magasabb FPA és BGL aktivitásokat lehetett elérni,
mint naponta állított pH-jú rendszerekben.
Az bebizonyosodott, hogy a magasabb BGL termelés nem csak a puffer miatt biztosított
átlagosan magasabb pH-nak, de puffer komponensek jelenlétének is köszönhetı. Feltételezhetı,
hogy valamilyen módon a malein sav elıidézi a BGL termelıdés fokozódását [86]. De nem
zárható ki, hogy a jobb BGL termelés a konstans pH profilnak köszönhetı.

6.2.3.1 Fermentációs kísérletek 31 literes laboratóriumi fermentorban
A fenti eredmények nem adnak választ arra a kérdésre, hogy a konstans pH vagy pedig a puffer
komponens jelenléte okozza az aktivitásnövekedést. Ennek eldöntésére automatikus
pH-szabályozóval ellátott fermentorban végeztem kísérleteket, ahol a pH állandó értéken
tartásáról a szabályozó rendszer gondoskodik (5.3.5 fejezet). A táptalaj 60g/l SF 200 szénforrást
és törkölyt tartalmazó ipari táptalaj volt. A puffer hatását a 31. ábra szemlélteti. Mivel az
inokulummal egyidıben beadagolt puffer megakadályozta a celluláz kiválasztást, míg a BGL
aktivitás a nem pufferelt közegő fermentációjáéval azonos nagyságrendben volt, megvizsgáltuk
milyen hatása lehet, a puffer beadagolás idıbeli eltolásának. Az oldott oxigén görbék alapján
feltételezhetjük, hogy a 15-20 óra körül indul be az intenzív sejtnövekedés. Ekkor, tehát kb. egy
nap elteltével, a lag szakasz feltételezett végénél adagoltuk a puffert a rendszerbe. Ez nem várt
pozitív eredményt hozott mindkét enzimaktivitás tekintetében. Az FPA 2,5-3-szorosára nıtt
késleltetett puffer beadagolás hatására, míg a BGL 3,5-4-szeresére. Ezek az eredmények
igazolják Juhász Tamás azon korábbi feltételezését, hogy maga a puffer komponens (a malein
sav) okozza a pozitív hatást. Lehetséges, hogy a lag szakaszban illetve a növekedés fázisában
nem feltétlenül kedvezı a puffer komponens jelenléte, viszont az enzimtermelés szakaszában
igen.
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31. ábra: Puffer adagolás hatása enzimtermelésre laboratóriumi fermentorban 60 g/l SF 200 szénforráson törköly
tartalmú táptalajon. (●) FPA, nincs puffer adagolás, (▲) FPA, 0,1M trisz-maleát puffer, (●) BGL, nincs puffer
adagolás, (▲) BGL, 0,1M trisz-maleát puffer
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6.2.3.2 Rázatott lombikos kísérletek
A pH hatásának tanulmányozását elvégeztem 0,1 M trisz-maleát puffert tartalmazó rázatott
lombikos fermentációkban, törköly tartalmú ipari táptalajon (5.3.4), mely 10 g szárazanyag /l
mosatlan gızrobbantott kukoricaszár (GKSz II, 210°C-on 5 percig kezelt minta) szénforrást
tartalmazott. Az eredményeket szemlélteti a 32. ábra.
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32. ábra: pH hatása a különbözı extracelluláris enzimaktivitásokra törköly tartalmú táptalajon GKSZ II-n végzett,
0,1M trisz-maleát pufferrel pufferelt fermentáció 7. napján: (■) pH=5,0; (□) pH=5,5; (■) pH=6,0

Azt tapasztaltam, hogy a pH emelésének igazán nagy hatása a BGL termelésre van. Az FPA
aktivitások 8% illetve 11%-kal nıttek a pH fél illetve egy értékkel való növelésének hatására,
míg a BGL ugyanekkor 62 illetve 104%-kal nıtt. A CBH I és EG I aktivitásokra nem volt
szignifikáns hatással a pH változtatása.

6.2.4 Enzimtermelés és karakterizálás hidrolízis céljából
A Trichoderma törzsek nem csak cellulóz bontó enzimek termésre képesek, de egyéb hidrolítikus
enzimek egész sorát expresszálják. Ilyenek a különféle hemicellulázok és a pektinázok [95].
Munkám során elvégeztem T. reesei Rut-C30 fermentációját 10 g szénhidrát/l SF 200, laktóz és
GKSz szénforrásokon módosított Mandel’s táptalajon pH=5,8-on 0,1M trisz-maleát puffer
jelenlétében, az így kapott enzimek celluláz és hemicelluláz aktivitásait meghatároztam, a
jellemzett enzimeket pedig saját enzimes hidrolízisekben felhasználtam (ld. 6.3.2 fejezet).
A mérhetı redukáló cukortartalom mind laktóz, mind GKSz esetében a fermentáció 2-3. napjára
nullára csökkent. Megtörtént a tápanyag felvétele, a gomba növekedésnek indult, és a 2. naptól
kezdve megkezdıdött a fehérjetermelés és enzimkiválasztás. Intenzív fehérjetermelés volt a két
cellulóz tartalmú szilárd szubsztráton, míg laktózon ennek mindössze harmadrésze volt (ld. 33.
ábra B része).
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33. ábra: Rut-C30 törzs fermentációja során 10 g/l (■) SF 200, (○) laktóz, (▲) GKSz szénhidráton mért RC (A),
fehérjekoncentráció (B), FPA (C), BGL (D), XL (E) és XG (F) aktivitások.

A celluláz aktivitások tekintetében hasonló volt a helyzet, vagyis a két cellulóz tartalmú
nyersanyagon több, mint kétszer akkora enzimaktivitást sikerült elérni a fermentáció 7. napjára,
mint a vízoldható diszacharidon. Nyilvánvalóan a laktóznak inkább a BGL indukálásában volt
szerepe. FPA-hoz hasonlóan 1 IU/ml BGL aktivitást mértünk, amit azt mutatja, hogy laktózon az
FPA:BGL arány a hidrolízis szempontjából kívánatos 1:1 értéket megközelítette. SF 200-ra is
igaz ugyanez, míg GKSz-nál a BGL termelés 50%-kal elmaradt az FPA-tól. Két fajta
hemicelluláz aktivitás mérésére került sor a fermentlevekbıl. Mindkét hemicelluláz aktivitás
laktózon termelt enzim esetében meglehetısen alacsony volt a hemicellulóz frakciót is tartalmazó
(ld. 5.3.1 fejezet) SF 200 és GKSZ-hoz képest. Utóbbi kettı esetében hasonló mértékő xilanáz

58

indukciót tapasztaltunk, míg xiloglükanáz indukció terén a SF 200 1,5-szer olyan jónak
bizonyult.
A fermentáció végén elért aktivitásokat összesíti a 34. ábra. Cellulóz tartalmú szénforrásokon (SF
és GKSz) indukálódott leginkább az össz cellulolítikus képességet jellemzı FPA aktivitás, míg
vízoldható laktózon a legkevesebb. BGL enzim tekintetében a fenyıpép szénforrás volt a legjobb,
míg a másik kettı lényegesen gyengébb, 40%-kal alacsonyabb aktivitást indukált.
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34. ábra: Különbözı szénforrásokon elért celluláz (A) és hemicelluláz (B) enzimaktivitások a fermentáció 8. napján.
(■) SF 200, (■) laktóz, (■) GKSz.

Mint várható volt a xilanáz termelésben jobban teljesített a két xilán tartalmú szénforrás, mint a
laktóz. Ugyanezt tapasztaltam a másik hemicelluláz, a xiloglükanáz enzim esetében is.
Kukoricamaghéjon sikerült már Rut-C30 törzzsel celluláz és hemicelluláz enzimek keverékét
fermentálni, karakterizálni, majd saját szubsztráton hidrolízisre felhasználni [126]. A fermentáció
28°C-on, pH 4,8-on folyt rázatott lombikokban 40g/l kukoricamaghéj koncentráció mellett. Az
elért FPA aktivitások alacsonyabbak voltak, mint a mi kísérletünkben (0,11-0,38 FPU/ml),
csakúgy mint a BGL aktivitás, amely 0,2-0,7 IU/ml tartományban mozgott. A xilanáz aktivitás
100 U/ml-nek adódott, míg kukoricamaghéj arabinoxilán szubsztrát használatával 600 U/ml
xilanáz aktivitás volt elérhetı.

6.3 Enzimes hidrolízis
Enzimes hidrolízis hatékonyságát sok paraméter befolyásolja, ilyenek az alkalmazott enzimek
aktivitása, a szubsztrát koncentrációja, hozzáférhetısége, porozitása, lignin tartalma, felületaktív
anyagok, inhibitorok jelenléte, a hidrolízis hımérséklete, pH-ja. Mindezek közül kísérleteimben
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az enzimek fajtájának, egymáshoz viszonyított arányának, szinergizmusának hatását vizsgáltam
lignocellulózok enzimes degradációjában. Így olyan paramétereket, mint a hımérséklet és pH
nem változtattam, és mivel celluláz enzimek voltak a fı enzimkomponensek, az ezek számára
optimális 45-50°C-os hımérsékleten és pH 4,8-5,0-n dolgoztam.

6.3.1 Egyedi enzimkomponensek vizsgálata lignocellulózok degradációjában
A tisztított enzimekkel végzett kísérleteket több féle eredető, és különbözı módon elıkezelt
lignocellulóz szubsztráttal végeztem el (ld. 5.4.1 fejezet). Legtöbbjük katalizátor jelenlétében,
vagy anélkül gızrobbantással elıkezelt nyersanyag, de találunk köztük nedves-oxidációval
kezeltet is, illetve referencia anyagként Solka Flock szubsztrátot is, mely révén vizsgálható, hogy
a nyersanyag ligninmentesítésének van-e hatása.
Célom volt annak vizsgálata, hogy ún. segítı enzimek („helper, accessory enzymes”)
elısegíthetik-e a teljes hidrolízist cellulázok alkalmazása mellett. Vizsgáltam továbbá, hogy az
eseteges segítı hatás milyen mértékő xiloglükanáz illetve xilanáz esetén, létezhet-e köztük
szinergizmus és van-e összefüggés az elıkezelés erıssége, s ezáltal a szubsztrát hemicellulóz
tartalma, és a segítı enzimek hatása között (III. Folyóiratcikk).
Minden nyersanyagot egy ún. alap celluláz enzimkeverékkel (ACE) hidrolizáltam, melynek
összeállításánál arra figyeltem, hogy csak cellulózbontó aktivitással rendelkezı enzimek
szerepeljenek benne, tehát xilanáz vagy xiloglükanáz mellékaktivitással rendelkezı enzimek ne.
Ennek megfelelıen a keverék tartalmazott tisztított T. reesei CBH I, CBH II és EG II
komponenseket, valamint nem tisztított, kereskedelmi Aspergillus BGL-t. Ezek dózisa 10 FPU/g
cellulóz Celluclast 1.5L-bıl származó fehérjemennyiségnek felelt meg, azaz CBH I-bıl 14,5
mg/g cellulóz, CBH II-bıl 3,6 mg/g cellulóz, és EG II-bıl is 3,6 mg/g cellulóz
fehérjemennyiséget alkalmaztam. A BGL dózisát 100 nkat/g cellulózban állapítottuk meg korábbi
elıkísérletek alapján. Ezt az enzimkeveréket egészítettem ki vagy xiloglükanázzal, vagy
xilanázzal, vagy a két enzimmel együtt. A hidrolízis körülményeinek pontos leírását a 5.4.3
fejezet tartalmazza.
A 48 órás hidrolízis végén kapott redukáló cukor eredményeket szemlélteti a 35. ábra. Mint az
ábrasorozatból látható minden szubsztrát esetében okozott kisebb, vagy nagyobb cukor
koncentráció növekedést segítı enzimek alkalmazása. A XL hatása minden esetben nagyobb volt,
mint a xiloglükanázé. Ez magyarázható azzal, hogy bár mindkét segítı enzimet azonos
fehérjedózisban használtam a kísérletekben (1 mg/g cellulóz) a fajlagos aktivitás XL esetében
nagyságrendekkel nagyobb volt. A két kiegészítı enzim együttes alkalmazása többnyire
eredményesebb volt, mint az egyedi alkalmazás.
Főzfa minták esetében volt a legkisebb mind a cellulázok, mind a kiegészítı enzimek hatására
elért cukorkoncentráció (A, B, C részábra). Még a legerıteljesebb körülmények között elıkezelt
esetben is alatta marad a többi szubsztráton elért cukorkoncentrációnak. Ennek oka, hogy a főzfa
rendkívül ellenálló nyersanyag, összevetve például a lágyszárúakkal, mint a búzaszalma,
kukoricaszár, árpaszalma vagy zöld pántlikafő.
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A kiegészítésként alkalmazott XG és XL enzimek segítı hatása gızrobbantott fenyı esetében
érvényesült a legkevésbé. Ez várható is volt a nyersanyag összetétel ismeretében, hiszen
mindössze 0,12% xilózt tartalmazott a nyersanyag.
A legjelentısebb segítı hatást a kétféle képen elıkezelt kukoricaszár, illetve az árpaszalma és
zöld pántlikafő esetében mértem. Ezek az elıkezelés után még jelentıs (6-15%) xilóz
tartalommal rendelkeztek. Valószínő, hogy ez az oka a jobb eredményeknek, hiszen több a
maradék hemicellulóz a mintában, nagyobb a XG és XL számára rendelkezésre álló szubsztrát
mennyisége.
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35. ábra: Főzfa 195°C (A), főzfa 200°C (B), főzfa 210°C (C), Gızrobbantott kukoricaszár (D), gızrobbantott búzaszalma (E), gızrobbantott
fenyı (F), árpaszalma 190°C (G), árpaszalma 200°C (H), zöld pántlikafő 195°C (I), zöld pántlikafő 200°C (J), nedves oxidált kukoricaszár (K), SF
(L) hidrolízise ACE (■), ACE + XG (■), ACE + XL (■), ACE + XG + XL (■) segítségével 45°C-on és pH 5-ön

62

A szubsztrátok teljes szénhidrát (glükóz+xilóz+arabinóz+galaktóz+mannóz) tartalmára megadott
48 órás hidrolízisben elért konverziókat adja meg a 12. táblázat. Ennek eredményeibıl látszik,
hogy xilanáz enzim és xiloglükanáz, xilanáz együttes alkalmazása minden esetben javította a
konverziót pusztán cellulázok alkalmazásához képest. Xiloglükanáz használatakor ez a segítı
hatás nem minden nyersanyag esetén érvényesült (például 195°C-on kezelt főzfa, gızrobbantott
kukoricaszár és gızrobbantott fenyı). Míg XG hatására maximum 7%-os konverzió növekedést
lehetett elérni (190°C-on gızrobbantott árpaszalma), addig XL és XG+XL alkalmazásával akár
30%-ot is (gızrobbantott kukoricaszár, 190°C-on gızrobbantott árpaszalma, SF 200).
12. táblázat: Celluláz enzimkeverék (ACE), celluláz enzimkeverék és XG (ACE+XG), celluláz enzimkeverék
és XL (ACE+XL), celluláz enzimkeverék és XG és XL (ACE+XG+XL) hatására 48 órás hidrolízisben elért
konverziók.
A
konverziókat
a
szubsztrát
teljes
kiindulási
szénhidrát
(glükóz+xilóz+arabinóz+galaktóz+mannóz) koncentrációjára vonatkoztatva adom meg

Konverzió össz-szénhidrát tartalomra vonatkoztatva (%)
Szubsztrát
ACE
ACE+XG
ACE+XL
ACE+XG+XL
Főzfa 195°C
14,2
13,7
20,6
21,2
Főzfa 200°C
23,3
25,4
29,7
29,1
Főzfa 210°C
37,8
38,1
41,3
40,2
Gızrobbantott kukoricaszár 35,4
34,1
55,6
63,8
Gızrobbantott búzaszalma
68,1
69,7
84,9
92,6
Gızrobbantott fenyı
63,2
56,4
72,0
69,5
Árpaszalma 190°C
32,7
39,5
59,6
60,6
Árpaszalma 200°C
58,9
63,2
76,8
79,6
Zöld pántlikafő 195°C
54,3
58,6
67,0
70,6
Zöld pántlikafő 200°C
39,4
43,9
59,6
56,9
52,3
67,9
68,9
Nedves oxidált kukoricaszár 49,1
SF 200
59,2
59,9
90,7
91,6
A kiindulási nyersanyagok xilóz:glükóz aránya befolyásolhatja a segítı enzimek
eredményességét a teljes poliszacharid hidrolízisben. A legtöbb xilán polimert az elıkezelés után
a kukoricaszár tartalmazta (még 5.4.1 fejezet). Legkevesebbet a fenyı, melyben a X/G arány
mindössze 0,2% (13. táblázat). Főzfa esetén összehasonlíthatjuk az elıkezelés erıssége és a
maradék hemicellulóz tartalom közti összefüggést, mivel az a nyersanyag gızrobbantását
elvégezték 195, 200 és 210°C-on is. A legalacsonyabb hımérséklető elıkezelés estében még
18,5% a X/G arány, míg 5 illetve 15°C-os hımérséklet emelés az elıkezelés során már csak 12,6
illetve 6,5%-ot eredményezett. Minél erıteljesebb tehát az elıkezelés, annál jobban sérül a
hemicellulózok polimer szerkezete (ld. I. folyóiratcikk)), a vízoldható hosszabb-rövidebb
oligomerek-monomerek egy része pedig az elıkezelést követı mosással eltávozik.
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13. táblázat: Xilóz:glükóz arány (X 100) a hidrolízisben felhasznált elıkezelt nyersanyagokban

X/G arány a nyersanyagban (X 100)
Gızrobbantott kukoricaszár
31,9
Gızrobbantott árpaszalma 190°C
19,1
Gızrobbantott főzfa 195°C
18,5
Gızrobbantott zöld pánlikafő 200°C 17,4
Gızrobbantott főzfa 200°C
12,6
Nedves oxidált kukoricaszár
10,3
Gızrobbantott árpaszalma 200°C
9,0
Gızrobbantott zöld pánlikafő 195°C 8,5
Solka Floc
7,5
Gızrobbantott főzfa 210°C
6,5
Gızrobbantott búzaszalma
5,3
Gızrobbantott fenyı
0,2

XG enzim hatása a cukorkoncentrációra (%)

Az alap celluláz enzimkeverékhez adagolt xiloglükanáz enzim hatását szemlélteti a 36. ábra,
méghozzá a szubsztrátok csökkentı X/G arányának sorrendjében. Az ábra és az elvégzett
korreláció analízis igazolja elıbbi feltevésemet, hogy a rostok maradék hemicellulóz tartalma és a
xiloglükanáz enzim segítı hatása között szignifikáns kapcsolat van (a korrelációs együttható
értéke 0,91).
25

20

15

10

5

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

36. ábra: ACE-hez adagolt XG enzim hatására elérhetı redukáló cukor tartalom növekedés a hirolízis 48.
órájában százalékosan kifejezve. (A) árpaszalma 190°C, (B) zöld pántlikafő 200°C, (C) főzfa 200°C, (D)
nedves oxidált kukoricaszár, (E) árpaszalma 200°C, (F) zöld pántlikafő 190°C, (G) Solka Floc, (H) főzfa
210°C, (I) búzaszalma

A 37. ábra ugyanezt az összefüggést szemlélteti xilanáz enzimre a három különbözı
hımérsékleten elıkezelt főzfa szubsztrát esetében. Egyértelmően látszik, hogy minél erıteljesebb
volt az elıkezelés, annál kevesebb hemicellulóz maradt a nyersanyagban, és ennek megfelelıen
annál kisebb volt a kiegészítı xilanáz enzim hatása a teljes hidrolízisre. Ez elırevetíti a segítı
enzimek alkalmazási lehetıségét olyan esetekben, amikor az elıkezelés nem volt megfelelı (sok
a maradék hemicellulóz), a szubsztrátot viszont jó hatásfokkal szeretnénk hidrolízálni.
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XL hatása az össz szénhidrát
mennyiségre (%)
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37. ábra: ACE-hez adagolt XL enzim hatására elérhetı össz szénhidrát tartalom növekedés a hirolízis 48.
órájában százalékosan kifejezve (HPLC eredmények)

Mi több, lehetséges a technológiai lépések olyan komplex optimalizálása, amikor az elıkezelést
szándékosan alacsonyabb hımérsékleten végzik, így jelentıs energia megtakarítást lehet elérni,
egyúttal elkerülhetı magas hımérsékleten jellemzı inhibítorok keletkezése, majd az ezt követı
hidrolízis lépésében a celluláz enzimek mellett hemicellulázokat alkalmaznak a teljesebb
degradáció megvalósulása céljából.
Ezt látszik igazolni a 38. ábra is, mely xilóz/glükóz arány függvényében szemlélteti a XG és XL
enzimek együttes adagolásának hatására mérhetı össz szénhidrát tartalom növekedést a pusztán
cellulázokkal elérhetıhöz viszonyítva.
XG és XL együttes hatása az össz
széngidrát növekményre (%)
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38. ábra: ACE-hez adagolt XG és XL enzimek együttes mőködésének hatására elérhetı össz szénhidrát
tartalom növekedés a hirolízis 48. órájában százalékosan kifejezve (HPLC eredmények)

Az ACE által felszabadított cukor mennyiségét 100%-nak tekintve bizonyos szubsztrátok esetén
(gızrobbantott kukoricaszár és árpaszalma) akár 80%-kal is növelhetı a hidrolízisben elérhetı
cukorkoncentráció, de a legtöbb szubsztrát esetén is 25-60%-os eredményt érhetünk el. További
megállapítás, hogy pl. fenyı nyersanyag esetén nincs értelme kiegészítı enzimeket használni.
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39. ábra: ACE hatására bekövetkezett glükóz (■) és xilóz (■) koncentrációk változása, illetve ACE+XG
hatására bekövetkezett glükóz ( ) és xilóz ( ) koncentrációk változása különbözı szubsztrátok esetén 48 órás
hidrolízisben. (A) gızrobbantott kukoricaszár, (B) árpaszalma 190°C, (C) főzfa 195°C, (D) zöld pántlikafő
200°C, (E) nedves oxidált kukoricaszár, (F) árpaszalma 200°C, (G) zöld pántlikafő 190°C, (H) SF 200, (I)
főzfa 210°C, (J) búzaszalma, (K) gızrobbantott fenyı

HPLC-vel végzett monoszacharid elemzés eredménye azt mutatja, hogy xiloglükanáz enzim
hatására elsısorban a glükóz koncentrációban állt be változás a hidrolízis folyamán celluláz
keverékkel végzett hidrolízishez viszonyítva. Mindent összevetve, xiloglükanáz enzim
alkalmazása cellulázok mellett elısegítette a glükóz hidrolízisét, ami ennek az enzimnek a
mőködési mechanizmusából adódik [97], vagyis, hogy szubsztituált és szubsztituálatlan glükóz
egységeknél egyaránt képes hasítani a xiloglükán láncot (ld. részletesebben III. folyóiratcikk).
Nedves oxidált kukoricaszár nyersanyag esetén mutatom be a segítı enzimekkel kapott teljes
hidrolízis görbéket (40. ábra). Az egész hidrolízist jellemzi, hogy az ACE-vel elérhetı
cukormennyiséget kis mértékben növeli a XG enzim jelenléte, komoly mértékben a XL enzim
jelenléte, és a kettı együtt jelentıs, közel 60%-os növekedést okozott. A két hemicelluláz enzim
önmagában alkalmazva természetesen elenyészı mennyiségő cukrot tudott felszabadítani.
Érdekes megvizsgálni azt az esetet is, amikor az alap celluláz keverékbıl kihagytuk a BGL
enzimet. Így nyilvánvalóan kisebb az elért cukorkoncentráció az ACE-hoz képest. Ilyen
értelemben a BGL is segítı enzimnek tekinthetı.
A görbék felfutásából továbbá látszik, hogy a XG és XL hatására elért cukorkoncentráció
növekedés nem érhetı el pusztán cellulázok hosszabb hidrolízisben történı alkalmazásával, a
görbék végsı szakasza nem fut össze, inkább közel paralel módon haladnak.
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40. ábra: Nedvesen oxidált kukoricaszár hidrolízise (●) ACE-kel, (□) ACE+XG, (▲) ACE+XL, (■)
ACE+XG+XL, (+) ACE-BGL, (x) XG, (○) XL enzimek hatására

A hemicellulázok lignocellulóz hidrolízisben valószínőleg azáltal fejtik kis segítı hatásukat, hogy
a cellulóz rostokról eltávolítják az elıkezelés ellenére is ott maradt hemicellulóz láncokat. Mivel
a lignint a cellulózhoz a hemicellulózok ragasztják hozzá, utóbbi eltávolításával a cellulózhoz
tapadó lignin maradványok mennyisége is csökkenthetı. Kettıs módon tudják tehát a
hemicellulázok elısegíteni a cellulázok hozzáférésének javulását a cellulóz rostokhoz, így javul a
cellulázok hatékonysága, teljesebb lesz a hidrolízis. Fenti megfontolások sugallják, hogy segítı
enzimek alkalmazásával esetleg csökkenthetı a hidrolízishez szükséges cellulázok mennyisége,
mivel kevesebb celluláz is hatékonyan tud dolgozni a szabad cellulóz felületeken.

6.3.2 Saját fermentálású enzimek vizsgálata lignocellulózok degradációjában
A lignocellulóz biomassza komplex összetétele megkívánja, hogy a biomassza-degradáló
mikroorganizmusok hasonlóan komplex enzimek sorát (cellulázok, hemicellulázok, ligninázok,
pektinázok) termeljék [127]. A lignocellulózok szerkezeti ellenállósága szintén azt vetíti elıre,
hogy lebontásukhoz szinergisztikusan együtt mőködı enzim rendszerek szükségesek. Tisztított
egyedi enzimkomponensekkel sikerült bizonyítani, hogy a celluláz enzimkomponensek
mőködését segítik kiegészítı enzimek, mint például xilanázok, xiloglükanázok (ld. 6.3.1 fejezet).
Mivel a Trichoderma reesei nem csak cellulázok termelésére képes, hanem hemicellulázok, sıt
pektinázok kiválasztására is, ilyen enzimek használata hatékonyabb lehet a hidrolízisben, mint
olyan kereskedelmi enzimek, melyek csak egy-egy fı aktivitással jellemezhetık. Ennek elemzése
céljából három különbözı szénforráson termelt saját fermentálású enzimeket vizsgáltam
hidrolízis kísérletekben, annak eldöntésére, hogy az azonos szénforráson termelt enzimek
ugyanazon szubsztrát hidrolízisében jobban teljesítenek-e azáltal, hogy feltételezhetıen adott
szubsztrát lebontásához szükséges enzimkomponensek termelıdése indukálódik, és az
egymáshoz viszonyított arányuk megfelelı.
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Az enzimfermentáció ismertetését részletesen a 6.2.4 fejezet tartalmazza. A sajátenzimeket a
fermentáció végén centrifugálással elválasztottam a sejttörmeléktıl, és a párhuzamos lombikok
tartalmát összeöntve, fagyasztás után az enzimaktivitásukat újra megmérve használtam fel a
kísérletekben. Nem volt szükség az enzimek töményítésére, hiszen a hidrolízis össztérfogatának
csak mintegy maximum 1/5-ét adták a sajátenzimek. Egyetlen aggály ezzel kapcsolatban, hogy a
hidrolízis pH-ja állandó értéken tartható-e, ha csak a térfogat 4/5-e puffer, a többi enzim. Az
acetát puffer pH tartása ennek ellenére kielégítınek bizonyult, a hidrolítikus enzimek számára
szükséges pH 4,8 ± 0,2 érték a 48. óráig megmaradt.
Három féle szénforráson termelt sajátenzimeket vizsgáltam, SF 200, laktóz és GKSZ. Ezek közül
két nyersanyagot vizsgáltam szubsztrátként hidrolízis kísérletekben, a SF 200-at és a GKSz I.-et.
Így lehetıség volt adott szubsztrát hidrolízisét vizsgálni ugyanolyan szénforráson termelt
enzimmel. 10 g/l szénhidráttartalom mellett 20 FPU/g szénhidrát enzim dózissal a SF 200 és
GKSz hidrolízise során kapott redukáló cukor görbéket szemlélteti a 41. ábra.
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41. ábra: SF 200 (A) és GKSz (B) hidrolízis görbéi saját fermentálású ESF (■), EL (∆), EGKSz (x) és kereskedelmi
C (○) enzimekkel

Mindkét szusztrát hidrolízisénél azt tapasztaltuk, hogy a SF 200-on termelt enzim és a GKSZ-on
fermentált hasonlóan jól teljesített. A hidrolízis kezdeti szakaszában érdekes módon a kukoricán
termelt enzim hatékonyabban mőködött, majd a teljes konverzióhoz közelítı állapotnál a SF 20068

on termelt enzim bizonyult jobbnak. Ennek egy magyarázata lehet, hogy adott FPA dózis mellett
a segítı enzimek aránya más és más minden enzimkomplexben (ld. 14. táblázat).
14. táblázat: A különbözı eredető enzimek segítıenzimeinek aránya a hidrolízisben 20 FPU/g szénhidrát dózis
mellett

Enzim FPA (FPU/g CH) BGL (IU/g CH) XL (IU/g CH) XG (IU/g CH) Fehérje (mg/g CH)
C
20,0
10,8
849,6
738,4
9,0
ESF
20,0
15,2
2652,5
258,5
7,5
EL
20,0
22,5
2712,7
214,2
6,2
EGKSz
20,0
12,0
3264,9
201,6
8,3
A GKSz-on termelt enzim BGL aktivitása meglehetısen alacsony, míg az ESF esetében sokkal
jobb. Ez az enzim szükséges, hogy a hidrolízis glükózig eljusson, tehát elképzelhetı, hogy a BGL
deficiencia miatt marad le az EGKSz az ESF-hoz képest a hidrolízis végén. A kezdeti szakaszban
a BGL szerepe sokkal kisebb (ld. 42. ábra A és C része is).
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42. ábra: C-tal (■), ESF-kal (■), EL-zal (■) és EGKSz-al (■) SF 200-on 3 (A) illetve 24 (B) óra alatt, valamint GKSzon 3 (C) illetve 24 (D) óra alatt elért konverziók

A laktózon termelt enzim kiegyensúlyozott FPA: BGL aránnyal jellemezhetı, habár xilanáz
aktivitása jócskán elmarad a másik két sajátenzimétıl. Ennek megfelelıen közepesen jól
teljesített a hidrolízisben. Referenciaként vizsgáltuk a kerskedelmi celluláz készítmények közül a
Celluclast 1.5L-t is. Ennek fı aktivitása FPA, de kis mennyiségő „szennyezıként” van BGL, és
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XL aktivitása, de koránt sem olyan mértékő, mint a saját fermentálású enzimek esetében. Ennek
megfelelıen SF 200-on a laktózhoz hasonlóan teljesített, míg az elıkezel lignocellulózon
egyértelmően a legrosszabbul a négy vizsgált enzim közül. Ez jelentheti, hogy hemicellulóz
tartalmú minták hidrolízise során a hemicellulázok jelenléte/megfelelı arány elengedhetetlen a
minél teljesebb degradációhoz. Nem feltétlenül érdemes tehát a drága kereskedelmi enzimeket
használni lignocellulózok degradációjára. Adott esetben egy saját, vagy hasonló összetételő
szénforrások fermentált enzim hatékonyabb lehet.
Ehhez hasonló eredményekre jutott más kutatócsoport is, melyek kukoricamaghéjon fermentált T.
reesei Rut-C30 enzimeket használt fel kukoricamaghéj hidrolízisére [126]. A saját fermentálású
enzimek jobban teljesítettek, mint a kereskedelmi Celluclast 1.5L és Novozym 188 külön- külön,
vagy szinergisztikusan együttmőködve, ami annak köszönhetı, hogy a „saját” szubsztráton a
hemicellulázok szélesebb spektruma indukálódott.
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7 Összefoglalás
Doktori dolgozatom három nagy témakörben végzett kutatásaim eredményeit foglalja össze. Ezen
területek mindegyike szorosan kapcsolódik a lignocellulóz alapú etilalkohol gyártás
technológiájához.
Elsı lépésként hemicellulóz kinyerését végeztem el kukoricamaghéjból (I. Folyóiratcikk). Ehhez
mikrohullámú kezelést alkalmaztam, ami a gızrobbantással végzett elıkezelés laboratóriumi
alternatívája. A kezelés révén a lignocellulóz szerkezet megbomlott, ami lehetıvé tette a
hemicellulóz folyadék fázisban történı kinyerését. Célom a hemicellulóz frakció minél nagyobb
molekulatömeggel történı kinyerése volt, ennek tükrében vizsgáltam a kezelés paramétereit, a
hımérséklet és pH hatását. Az extrahált hemicellulóz molekulatömegét méretkizárásos
kromatográfiával határoztam meg, majd folyadék kromatográfia segítségével vizsgáltam a
cukorösszetételét és a láncok acetilezettségét. A mikrohullámmal kinyert hemicellulózt
összehasonlítottam lúgosan extrahált hemicellulóz-B polimerrel. Utóbbi molekulatömege
nagyobb volt, viszont az extrakcióhoz használt lúg hatására acetilezettségét teljesen elveszítette.
A munkám második részében enzimfermentációval foglalkoztam. Ennek keretén belül vizsgáltam
a szénforrás minıségének, koncentrációjának és a fermentációs táptalaj összetételének hatását
Trichoderma reesei Rut-C30 fermentációjára. Ezt követıen e törzs egy genetikai módosításával
kapott RF6026 törzsét vizsgáltam meg fermentálhatóság, stabilitás szempontjából, illetve
összehasonlítottam a szülı törzs fermentációs tulajdonságaival (II. Folyóiratcikk). E módosított
törzs Thermoascus aurantiacus cbh1/cel7A génjét tartalmazza T. reesei cbh1/cel7A promótere
alatt. Három különbözı szénforráson laboratóriumi fermentorban törkölyt tartalmazó ipari
táptalajon sikerült a célfehérjét termelni, melyet a termelt CBH I enzimek 50 és 70°C-os aktivitás
méréseivel teszteltem. Míg a Rut-C30 elvesztette aktivitásának 70-80%-át a megemelt
hımérsékleten, addig RF6026 jól teljesített. A két Trichoderma törzs fermentációs képe
egyébként nagyon hasonló volt.
Kutatásaim harmadik részében enzimes hidrolízissel foglalkoztam. Tanulmányoztam, hogy
hemicelluláz enzimeknek milyen pozitív hatása lehet a lignocellulózok cellulázokkal végzett
hidrolízisében (IV. Folyóiratcikk). Ehhez tisztított enzimeket használtam, és a vizsgálatok
eredménye szerint xiloglükanáz (III. Folyóiratcikk) és xilanáz enzim kiegészítı használata
cellulázok mellett a legtöbb elıkezelt lignocellulóz esetében elısegítette magasabb konverzió
elérését. Ez a pozitív hatás annál nagyobb volt, minél magasabb a lignocellulóz elıkezelés és
mosás utáni maradék hemicellulóz tartalma. Ilyen ún. segítı enzimek alkalmazása elınyös lehet
olyan esetekben, amikor az elıkezelés alacsonyabb hımérséklető - amellyel elkerülhetı
inhibítorok keletkezése, az elıkezelés energiaigénye csökkenthetı- ugyanakkor a hidrolízis
megfelelı hatékonysága elengedhetetlen.
Miután tisztított enzimes kísérletekben bebizonyosodott, hogy hemicellulázok elısegítik a
lignocellulózok hidrolízisét, megkíséreltem saját fermentálású T. reesei Rut-C30 enzimekkel
végezni a hidrolízist, feltételezve, hogy adott szubsztrát a lebontásához szükséges celluláz és
hemicelluláz enzimeket a megfelelı minıségben és arányban indukálja. Az enzim fermentációt
követıen az enzimeket mindenfajta töményítés vagy tisztítás nélkül tudtam saját szubsztrátjuk
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hidrolízisében eredményesen használni. Ez ipari léptékben lehetıséget adhat arra, hogy
lignocellulózon (pl. kukoricaszár) termelt enzimet ugyanazon szubsztrát hidrolízisében a
helyszínen, az adott etanol gyárban lehessen felhasználni drága kereskedelmi enzimek
kiváltására. Így a technológiában nem jelentkezik szállítási és koncentrációs költség az enzimek
felhasználásakor.

8 Tézisek
I. Megállapítottam, hogy mikrohullámú kezeléssel lehetséges kukoricamaghéjból kis
hozammal ugyan, de a lúgos extrakcióval összemérhetı molekulatömeggel hemicellulózt
kinyerni [Benkı, Zs., Andersson, A., Szengyel, Zs., Gáspár, M., Réczey, K., Stålbrand, H.
(2007) Heat extraction of corn fiber hemicellulose, Applied Biochemistry and
Biotechnology, 136-140:253-265]. A kezelés hımérsékletével a hozam nı, de az extrahált
hemicellulóz molekulatömege csökken.
II. Thermoascus aurantiacus cbh1/cel7A génjét hordozó T. reesei mutánssal (RF6026)
sikerült termoaktív CBHI enzimet elıállítanom. Méréseimmel igazoltam, hogy a mutáns a
többi jellemzı enzimkomponenst a szülı törzs Rut-C30-al hasonló arányban termeli
[Benkı, Zs., Drahos, E., Szengyel, Zs., Puranen, T., Vehmaanperä, J., Réczey, K. (2007)
Thermoascus aurantiacus CBHI/Cel7A production in Trichoderma reesei on alternative
carbon sources, Applied Biochemistry and Biotechnology, 136-140:195-204].
III. Laboratóriumi fermentoros kísérletekkel bebizonyítottam, hogy a trisz-maleát puffer
rendszer – korában rázatott lombikos fermentációkban igazolt - enzimtermelésre
gyakorolt pozitív hatása nem (csak) a konstans pH biztosításának, hanem valamely puffer
komponens jelenlétének tulajdonítható [Benkı, Zs., Réczey, K. (2007) Trichoderma reesei
fermentációja alternatív szubsztrátokon, Mőszaki Kémiai Napok’07, Veszprém, Mőszaki
Kémiai Kutató Intézet, ISBN: 978-963-9696-15-0, 62-66].
IV. Igazoltam, hogy xiloglükanáz és xilanáz enzimek alkalmazása lignocellulózok
degradációjában elısegíti a cellulóz hidrolízisét. Míg a xiloglükanáz enzim a glükóz
konverziót növeli, addig a xilanáz a xilán konverziót. Minél nagyobb a lignocellulóz
elıkezelés utáni maradék hemicellulóz tartalma, annál nagyobb a hemicellulózok segítı
hatása a cukorkonverzió növelésében [Benkı, Zs., Siika-aho, M., Viikari, L., Réczey, K.
(2008) Evaluation of the role of xyloglucanase in the enzymatic hydrolysis of
lignocellulosic substrates, Enzyme and Microbial Technology, 43:109-114, Benkı, Zs.,
Réczey, K. (2008) Lignocellulózok enzimes degradációja - A hemicellulázok, mint
segítıenzimek, Magyar Kémikusok Lapja, 7-8:212-218].
V. Megállapítottam, hogy gızrobbantott kukoricaszáron elıállított saját fermentálású enzim
jobban teljesít komplex (cellulózt és hemicellulózt is tartalmazó) nyersanyagok
hidrolízisében, mint az azonos FPA dózisban alkalmazott kereskedelmi enzim [Benkı,
Zs., Tolvaj, B., Dienes, D., Réczey, K. (2008) Characterization of Trichoderma reesei RutC30 enzymes obtained on various carbon sources, Second Annual Workshop of COST
FP0602, 4-5 of December, Biel, Switzerland]. Ennek oka feltehetıen az azonos FPA dózis
mellett a lignocellulózon fermentált enzim magasabb xilanáz aktivitása volt.
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Mellékletek
M1. Xiloglükanáz enzim tisztítása során anion cserés kromatográfiával (AEX) kapott
elúciós diagram
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M2. Xiloglükanáz enzim tisztítása során kation cserés kromatográfiával (CEX) kapott
elúciós diagram
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M3. Xiloglükanáz enzim tisztítása során hidrofób kölcsönhatású kromatográfiával (HIC)
kapott elúciós diagram

M4. Xiloglükanáz enzim tisztítása során kapott eredmények összefoglalása
Tisztítási lépés

Aktivitás Fehérje
V Spec. aktivitás Teljes aktivitás Aktivitás hozama Tisztítási faktor
(nkat/ml) (mg/ml) (ml)
(nkat/mg)
(nkat)
(%)
Fermentlé
2447,6
7,4
30
330,8
73428
100
1
Pufferelt szőrlet 1869,9
4,4
40
425,0
74796
102
1,3
AEX
142,9
0,19
160
752,1
22864
31
2,3
HIC
177,2
0,144
70
1230,6
12404
17
3,7
Pufferelés
n.a.
0,026
140
CEX
224,7
0,342
23
657,0
5168
7
2,0
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Abstract
Water-soluble hemicellulose was extracted from corn fiber with
microwave-assisted heat treatment. The effects of treatment temperature
and initial pH of the aqueous extraction media were investigated regarding hemicellulose recovery and molecular mass of the isolated polysaccharides. In treatments carried out at neutral pH (simple water extraction),
it has been demonstrated that hemicellulose recovery could be increased
by applying higher treatment temperatures. However, the molecular weight
of isolated hemicellulose gets significantly lower. For example, 10% of the
raw materials’ xylan was extracted at 160°C and about 30% recovery was
reached at 210°C. However, the molecular mass of the isolated polysaccharide
at 210°C (5.82 × 104) was about half of that measured at 160°C (1.37 × 105).
Reducing the pH with sulfuric acid resulted in shorter polymer chains
(1.7 × 104) and lower hemicellulose yields (2.2%). Application of sodium
hydroxide in the treatment showed that, compared with acid, considerably
higher yields (11%) with longer polysaccharide chains (1.3 × 105) could be
obtained.
Index Entries: Alkaline extraction; carbohydrate analysis; microwaveassisted fractionation; size exclusion chromatography; weight-average
molecular weight; maize.

Introduction
Xylose-rich, water-soluble hemicelluloses have potential applications
in numerous industries. They are used as ingredients in functional foods
produced in Japan (1), and it is suggested that agriculture might be another
target area of utilization as “growth factor-like” properties have been
shown (2). Furthermore, using these renewable materials in the polymer
industry for the production of biodegradable plastics provides a new
*Author to whom all correspondence and reprint requests should be addressed.
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possibility to develop environmentally sound technologies and products (3). Xylan-based dietary fibers (4) can lower blood cholesterol level
(5), reduce stomach ulcer lesions (6), stimulate the growth of intestinal
Bifidobacteria (7), and xylans might act as human immunodeficiency virus
inhibitor as well (8). Hemicelluloses have acceptable odor, low-caloric values, and are noncarcinogenic; thus, as filler substances they could be part
of novel, fortified, and specialty foods as well, which are tools of antiobesity diets and enteral nutrition. Finally, these polymers could be constituents of synbiotics consisting of both a prebiotic and a live microbial
food ingredient called probiotics (9).
There are two main factors determining the practical use of hemicellulose-originated polysaccharide isolates. On one hand, the chemical
(sugar) composition, which primarily is a plant specific feature, needs to
be considered. Corn fiber hemicellulose mainly consists of xylose (48%)
and arabinose (35%), and also small amounts of galactose (7%) and glucuronic acid (10%) (10). The structure of corn fiber hemicellulose has been
studied extensively. It is a branched arabinoglucuronoxylan in which
4-O-methylglucuronic acid groups, arabinose, and trisaccharide groups
made up of arabinose, xylose, and galactose are linked directly to the main
xylan backbone (11).
On the other hand, the way of lignocellulosics fractionation influences the polymer structure, thus the possible field of application. There
are four generally accepted main fractionation categories: physical, chemical, biological, and physico-chemical methods (12). Heat treatments such
as steam explosion, microwave irradiation (13,14), and hot water extraction (15,16) are regarded as physico-chemical treatments. Chemical treatment is carried out with the aid of bases (17–19), acids, or organic solvents.
Lignin removal can be carried out with biological methods such as the use
of lignin degrading microbes.
Lately, biofuels have gained great interest because of environmental
considerations as well as global increase in cost of fossil fuels. In the production of ethanol from corn the first step is wet-milling, which yields different byproducts, including corn fiber. Generally, this corn fiber is utilized
as animal feed. An anticipated increase in ethanol production is expected
to saturate the animal feed market. Therefore, it is of great importance to
look for alternative applications of corn fiber and to examine the possibilities to upgrade it to value-added products. One possibility would be to
separate the different components in the fiber, thereby obtaining refined
products for further processing.
In this study, corn fiber hemicellulose was fractionated using
microwave irradiation according to the flow sheet shown in Fig. 1. This
treatment involves both physical and chemical methods and has previously
been applied for the extraction of galactoglucomannan hemicellulose from
spruce (20,21). The effect of treatment temperature and pH were investigated at fixed residence time. Hemicellulose recovery, the molecular weight
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Fig. 1. Schematic flowchart of hemicellulose isolation and characterization from
corn fiber.

of solubilized hemicellulose, the sugar composition, and the acetyl group
content of isolates obtained under different treatment conditions were
determined.

Materials and Methods
Preparation and Analysis of Starch Free Corn Fiber
Corn fiber, which is a byproduct of corn wet-milling starch manufacturing, was kindly provided by Hungrana Co. (Hungary). The average
particle size of corn fiber was less than 8 mm and it was not ground before
use. Starch was removed in a two-step enzymatic hydrolysis process using
thermostable α-amylase (Thermamyl Supra, Novozymes, Denmark) in a
31-L B.Braun DCU-3 laboratory bioreactor (B. Braun Biotech AG,
Germany), at 8.7% dry matter content in 0.05 M sodium acetate buffer
solution (pH 4.8) with continuous stirring at 250 rpm. In the first step
19.4 mL of Thermamyl Supra was added. The mixture was heated up to
120°C and after 20 min the slurry was cooled down to 90°C at this temperature another 19.4 mL of Thermamyl Supra was added and hydrolysis was
allowed to continue for another hour. On completion of starch hydrolysis,
the slurry was filtered through a 150-mm mesh nylon filter. The liquid
fraction was discharged and the filter cake was washed with hot distilled
water. The starch free corn fiber (SFCF) was air-dried and stored at room
temperature. The dry matter content of air-dried SFCF was 90.9%.
The chemical composition of SFCF was determined with the Hägglund
procedure (22) followed by high-performance liquid chromatography
(HPLC) analysis of the sugars. SFCF contained, given as weight percentages
of dried material, 22.1% cellulose, 36.5% hemicellulose, 19.2% lignin, and
Applied Biochemistry and Biotechnology

Vol. 136–140, 2007

2_13_Reczey

5/4/07

12:09 AM

Page 256

256

Benko“ et al.

22.3% other compounds such as extractives, protein, and ash. On the basis of
dry SFCF the hemicellulose fraction contained (expressed in polysaccharide
form): 13.7% arabinose, 5.6% galactose, and 17.2% xylose.

Microwave-Assisted Heat Treatment of SFCF
Before heat treatment, 10.0 g air-dried SFCF was soaked with 199.0 g
impregnation medium: either distilled water or aqueous solutions of
sulfuric acid (0.025% and 0.5%) or sodium hydroxide (0.025% and 0.5%) for
6 h. The whole slurry was transferred into a 350-mL well-sealed Teflon
treatment vessel, which was then placed into a microwave oven (Milestone
MLS-1200 Mega Microwave Workstation, Sorisole, Italy). The microwave
oven was programmed to heat up the reaction mixture in a 2-min cycle
to the desired treatment temperature. On reaching the set point, the temperature was controlled at a constant value for another 5 min. The temperature inside the vessel was regulated through a thermocouple immersed
into the slurry. Temperatures of 100, 130, 160, 180, 200, and 210°C, respectively were screened. On completion of the heat treatment cycle, the
reaction vessel was removed from the oven and cooled down to room
temperature with cold water stream. Fibrous residue of the treated SFCF
was separated by vacuum filtration of the water-soluble hemicellulose
fraction, which was then analyzed for both monomeric sugar and hemicellulose content.

Extraction of Hemicellulose-B
Hemicellulose-B isolation from SFCF was performed according to the
procedure described earlier (23). In the first step hemicellulose was
extracted from the material by treatment with 2% sodium hydroxide solution at 120°C for 60 min. The dry matter content of the mixture was 10%.
After heat treatment, the suspension was rapidly cooled to room temperature and the solid fraction was separated by filtration on a 150-µm mesh
nylon filter. The filtrate was collected and the pH of the liquid was
adjusted to 4.5 with 35% hydrochloric acid. Double volume of 95% ethanol
was added to the filtrate. After 1 d at room temperature the precipitated
hemicellulose-B was collected by filtration, rinsed with ethanol, and dried
at 105°C. Sugar composition, acetyl group content, and average molecular
weight of the isolate were determined as described under “Analysis” for
samples obtained in microwave heat treatment.

Analysis
Determination of Hemicellulose Content
Supernatants obtained after heat treatment were directly analyzed for
monomeric sugars using high-performance liquid chromatography (HPLC)
pulsed amperometric detection (PAD) (described under “Carbohydrate
Analysis”). For the determination of hemicellulose polymers a milliliter of
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each liquid obtained in the heat treatment was hydrolyzed with an equivalent amount of 0.4 M sulfuric acid solution in an autoclave at 121°C for 60
min. Samples were subjected to HPLC analysis and the differences
between sugar concentrations measured after and before acid hydrolysis
were used to calculate the amount of polysaccharides (correction factor of
1.13 for water on hydrolysis was applied).
Fractionation of Polysaccharides by Size Exclusion Chromatography
Weight-averaged molecular weight (Mw) of hemicellulose extracted
from SFCF was determined by size exclusion chromatography (SEC). A
500-µL aliquot was loaded on a two-column configuration containing a
Superdex 75 and a Superdex 200 column (GE Healthcare, formerly
Amersham Biosciences, Uppsala, Sweden) connected in series to an fast
protein liquid chromatography (FPLC) system (GE Healthcare). Elution of
samples with ultrapure water at a flow rate of 0.5 mL/min was followed by
refractive index (RI) detection (RID, Erma-inc, Tokyo, Japan) and ultraviolet detection at 280 nm (GE Healthcare), enabling the detection of both
polysaccharides and ultraviolet absorbing compound such as solubilized
lignin degradation products. The molecular weight distribution of polysaccharides was determined using dextran (Fluka Chemie AG, Buchs,
Switzerland) calibration standards with Mw of 1270, 5220, 11,600, 23,800,
and 48,600, respectively. The total dead volume of the two-column configuration (47 mL) was assessed with acetone and the void volume, using Blue
Dextran (Fluka Chemie AG) was determined to be 16 mL. During elution,
fractions of 2 mL were collected. Fractions showing RI signal in the chromatograms were subjected to further polysaccharide analysis as described
in the hemicellulose Analysis section.
Carbohydrate Analysis
Samples for sugar analysis, obtained during heat treatment or
SEC elution, were first filtered through a 0.2-µm syringe filter (Acrodisc,
PALL Gelman Laboratory, MI). Sugars were analyzed using highperformance anion-exchange with PAD (Dionex, Sunnyvale CA). The highperformance anion-exchange with pulsed amperometric detection
instrument consisted of an ED40 electrochemical detector, a GP40 gradient
pump, an AS50 autosampler, and a Carbopac PA-10 guard and analytical
column (all from Dionex). Glucose, xylose, arabinose, galactose, and mannose were separated on the analytical column using ultrapure water as
mobile phase, at a flow rate of 1.0 mL/min. In order to enable detection of
the sugars using PAD, 600 mM NaOH was added by a postcolumn pump.
Determination of Acetyl Groups
The analysis of acetyl groups was based on the release of acetyl groups
by alkaline treatment (24). Fractions collected during SEC were first freezedried and then dissolved in 1 mL NaOH (1%) solution to remove acetyl
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groups from the polysaccharide by 12-h incubation at room temperature.
The concentration of liberated acetyl groups was determined by HPLC as
acetic acid. Bound acetyl content was calculated by subtracting the free
acetate amount in the sample from the amount quantified after treatment
with 1% NaOH.
Acetic acid was determined using a GE Healthcare HPLC system
equipped with an RI detector. An Aminex HPX-87H organic acid column
(BIO-RAD, Hercules, CA) thermostated at 65°C was used to separate
acetic acid from other compounds. The mobile phase was 5 mM H2SO4 at
a flow rate of 0.6 mL/min. The system was equipped with a Cation-H
Refill Cartridge (BIO-RAD) to protect the analytical column.

Calculations
Yield of Xylan in Heat-Treated Samples
Polymer form of extracted hemicellulose was expressed on the basis
of polymeric xylose, i.e., xylan. The xylan recovery, i.e., yield of hemicellulose extracted from SFCF, was calculated according to Eq. 1.
Yxylan =

XH − XF
× 100
f × XT

(1)

where, XH is the xylose content, calculated in grams, determined after
acid hydrolysis of the filtrate obtained in microwave treatment, XF is
the xylose content in the filtrate calculated in grams based on direct
sugar analysis of the filtrate obtained in treatment, f is the conversion
factor of polymer to monomer hydrolysis (for xylose-based polymers
f = 1.136 g/g), and XT is the amount of xylan in grams in SFCF used in
the experiments.
Weight-Average Molecular Weight
A generally accepted formula for the calculation of weight-average
molecular weight of polymers (25), based on data obtained from SEC
chromatograms is shown in Eq. 2.
N

MW =

∑ (c ⋅ M )
∑ c
i

i =1

i

N

i =1

(2)

i

where Mi is the molecular weight at elution volume vi and ci is the
concentration at elution volume vi. The concentration ci, was calculated
from the acid hydrolysis of fractions collected during SEC, whereas Mi
was calculated from the SEC dextran calibration according to Eq. 3 (16).
log Mi = 0. 09 6 8 × v i + 6 . 7 103
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Fig. 2. Effect of temperature on the molecular weight and yield of hemicellulose
extracted by microwave assisted heat treatment using pure water.

Results and Discussion
Effect of Temperature
The effect of temperature on the isolation of hemicelluloses from
SFCF was examined applying water as the extraction agent without any
addition of acidic or alkaline catalysts. Treatment temperature was varied
between 100°C and 210°C, which was the highest working temperature of
the microwave oven. Water-soluble hemicellulose fractions obtained at
different temperature set points were analyzed for molecular weight with
SEC. Polymeric hemicellulose recovery was calculated on the basis of
xylan recovered (Fig. 2). Treatments carried out at 100°C and 130°C did not
produce measurable amounts of solubilized hemicellulose. About 10%
hemicellulose extraction, with a polymer Mw of 1.4 × 105, was reached at
160°C. Increasing treatment temperature significantly influenced the
hemicellulose recovery. A maximum of 22.8% hemicellulose yield was
obtained at the highest (210°C) temperature value. However, severe degradation of the isolated hemicellulose was observed at higher treatment temperatures, resulting in the lowest Mw of about 6 × 104 at 210°C. The
white–offwhite color of hemicellulose isolates obtained at 160°C and 180°C
turned to brown at elevated treatment temperatures.
Optimization of the microwave-assisted heat treatment has to be a
compromise between hemicellulose recovery and the molecular weight
of the isolated fraction. As shown in Fig. 2, applying higher temperatures
than 180°C will significantly lower the molecular weight of isolated
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Fig. 3. SEC RI chromatograms of hemicellulose samples extracted by microwave
assisted heat treatment at 180°C and 210°C using pure water.

hemicellulose. Furthermore, whereas the hemicellulose yield was doubled
by a temperature increase from 160°C to 180°C, with no apparent degradation of polymer chains, only 20% higher yield was obtained by another
20°C temperature increase. The pH of the suspension after heat treatment
was measured. Compared with the initial pH of 6.2, significantly lower pH
values were observed. Increasing treatment temperature resulted in lower
pH, for example, at 160°C pH of 5.6, at 180°C pH of 4.3, and at 210°C pH
of 3.7 was measured.
The presence of acetyl groups on many types of hemicelluloses present a specific problem. During heat-treatment at certain conditions the
acetyl groups can be released yielding acetic acid, thereby causing a
decrease in pH. The lower pH, in turn, may cause acid hydrolysis of the
glycosidic bonds in the polysaccharide backbone and/or substitutions.
In the current case, the pH of the mixture measured after treatment indicated that liberation of acetic acid occurred to a greater extent at high treatment temperatures. These data suggest that acid hydrolysis became the
dominant mechanism of hemicellulose recovery over physical extraction
of hemicellulose.
Two SEC chromatograms of polysaccharides isolated at 180°C and
210°C are shown in Fig. 3. It can be seen that at 180°C, two dominant
fractions were found in the extracts. The peak area of the first peak
resulting from the elution of high-molecular weight polymers is significantly greater than the area of the second peak, indicating that the extract
contained higher amounts of high-molecular weight polysaccharides. On
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Table 1
Molecular Weight and Yield of Microwave Isolated Hemicellulose (at 180°C,
Impregnated With Water, Acid, or Alkali) and Alkaline Extracted, Ethanol
Precipitated Hemicellulose-B

Treatment Type

Concentration of
impregnation
media (%)

Molecular
weight (Mw)

Yield (%)

–
0.025
0.5
0.025
0.5

127,000
13,800
17,600
172,000
136,000

20
3.9
2.2
4.6
11

–

192,000

56

Water
H2SO4
H2SO4
NaOH
NaOH
Alkaline extracted
ethanol precipitated
hemicellulose-B

the other hand, the extract obtained at 210°C showed more diversity and
at least four fractions could be identified. Lower molecular weight
polysaccharides were more prominent in this extract.

Effect of pH
Heat treatment of SFCF applying acid or alkaline catalyst was performed at 180°C. Before heat treatment the material was impregnated as
written in Materials and Methods section. Both hemicellulose recovery
and molecular weight of the isolated hemicellulose were determined
(Table 1). The addition of acid did not improve hemicellulose recovery, and
considerably lower hemicellulose yields were obtained relative to impregnation with pure water. Not surprisingly, the molecular weight of the
recovered hemicellulose fraction was also lower in the presence of the acid
catalyst. Furthermore, increasing the acid concentration did not affect
hemicellulose molecular weight or recovery. Sodium hydroxide seemed to
be a more suitable impregnation agent than sulfuric acid. The molecular
weight of the hemicellulose isolates was greater than in case of water
extraction; however, hemicellulose yields were far less than those achieved
with pure water (Table 1).

Comparison of Microwave and Alkaline-Extracted Hemicellulose
Hemicellulose polymers fractionated by microwave-assisted heat
treatment of SFCF were compared with alkaline-extracted and ethanolprecipitated hemicellulose-B. Heat treatment was carried out at 180°C with
5 min of holding time using pure water, whereas hemicellulose-B was isolated as described in the Materials and Methods section of this paper.
Molecular weight, acetyl group content, and recoveries based on the
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Fig. 4. Sugar composition of hemicellulose isolated in microwave assisted heat treatment at 180°C with pure water and alkaline extracted and precipitated hemicellulose-B.
(The amounts of different sugars are expressed in the percent of the total sugar content of
the sample in moles.)

original raw material xylan content were examined. The molecular weight
of hemicellulose-B was higher than that achieved on microwave heat treatment (Table 1). This could be explained with the lower applied temperature of the alkaline treatment; second, liberated acetic acid was neutralized
by the sodium hydroxide.
The analysis of fractions during SEC revealed some differences in the
composition of polysaccharides obtained in the two preparations. The two
dominating sugar residues were xylose and arabinose in both cases (Fig. 4)
indicating that, as expected, arabinoxylan is the major polysaccharide. The
molecular ratios of xylose : arabinose were also similar: 1.5 for the alkaline
extract, and 1.3 for the microwave extract. These values are close to the
reported ratio of approx 1.4 for corn hemicellulose (12). The galactose
content in the alkaline preparation is also very close to that previously
reported for corn fiber hemicellulose (approx galactose : xylose ratio of 0.1).
However, the microwave extracted preparation contained a significantly
higher amount of galactose (galactose : xylose ratio 0.4). Furthermore, the
microwave preparations contained glucose (Fig. 4), possibly indicating
minor contamination of starch.
The SEC chromatograms of the two hemicellulose isolates are
shown in Fig. 5. Two distinctly separated peaks were observed for both
hemicellulose isolates. The analysis of fractions collected during the elution
of the first peak, representing high-molecular weight polysaccharides,
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Fig. 5. SEC RI chromatograms of hemicellulose extracted by microwave assisted
heat treatment at 180°C with pure water and hemicellulose-B.

showed that these polysaccharides were mainly made up of xylose and
arabinose, their ratio was 2.2 for the microwave extracted preparation
and 2.0 for alkaline treatment. On the other hand, fractions collected
later, i.e., the smaller molecular weight polysaccharides, were rich in arabinose. The xylose content of these fractions was about half of the arabinose measured.
Alkaline-extracted hemicellulose-B did not contain a measurable
amount of acetyl groups. However, the acetyl group content of hemicellulose isolated on heat treatment at 180°C using around 3 wt% water for the
extraction. It is noteworthy to mention that acetyl groups were only
detected in those fractions eluted during SEC, which corresponded to the
peak containing higher molecular weight polymers. Further experiments
will be performed to analyze the assumed position of acetylation.

Conclusion
The aim of this study was to investigate the possibility of hemicellulose-based polysaccharide isolation from SFCF in microwave-assisted heat
treatment and to compare the isolated polysaccharide with hemicellulose-B,
a polymer obtained with the well-known alkaline extraction-ethanol precipitation method. The results of aqueous hemicellulose extraction performed
at different temperatures showed that hemicellulose recovery could be
improved by increasing the temperature of the treatment, but at the same
time the molecular weight of the isolated polymers, along with the pH of
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the reaction mixture decrease, supporting the assumed mechanism of
degradation of polymer chains caused by autohydrolysis.
Application of acid catalyst (sulfuric acid) did not increase hemicellulose recovery and very low molecular weights were obtained. Sodium
hydroxide proved to be a more sufficient catalyst. Although, hemicellulose
yields were less than those obtained with water, higher molecular weight
polysaccharides were isolated. In terms of comparison with alkaline
extraction, it could be concluded that microwave treatment provided
lower molecular weight and lower polymer recovery, but on the other
hand it performed well without application of any chemicals. Thus, it
could be a novel environmentally sound way of hemicellulose isolation.
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Abstract
To develop functional enzymes in cellulose hydrolysis at or above 70°C
the cellobiohydrolase (CBHI/Cel7A) of Thermoascus aurantiacus was cloned
and expressed in Trichoderma reesei Rut-C30 under the strong cbh1 promoter.
Cellulase production of the parental strain and the novel strain (RF6026) was
examined in submerged fermentation experiments using various carbon
sources, which were lactose, Solka Floc 200 cellulose powder, and steam pretreated corn stover. An industrially feasible production medium was used
containing only distiller’s spent grain, KH2PO4, and (NH4)2SO4. Enzyme
production was followed by measurements of protein concentration, total
cellulase enzyme activity (filter paper activity), β-glucosidase activity, CBHI
activity, and endogenase I (EGI) activity. The Thermoascus CBHI/Cel7A activity
was taken as an indication of the heterologous gene expression under the
cbh1 promoter.
Index Entries: Cellulose; fermentor; lactose; shake flask; Solka Floc 200;
steam pretreated corn stover.

Introduction
Currently, the world’s fuel ethanol production is dominated by the
United States, Canada, and Brazil. Their contribution to the global production is estimated to be around 90%, whereas the European fuel
ethanol production accounts for 7% (1). About 14 billion L of ethanol are
produced in Brazil annually from sugar cane. Because of the controlled
sugar prices in the United States, sugar cane is too expensive raw material
for fuel ethanol production. Therefore, corn and other starch-crops are
being used in commercial ethanol production in this country. In Europe,
significant amount of ethanol is being produced from sugar beet and
*Author to whom all correspondence and reprint requests should be addressed.
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wheat-starch (1). Utilization of lignocellulosic biomass for the production
of fuel ethanol could be an interesting option all over the world as lignocellulosic byproducts are generated in huge amounts for example by
forestry (wood chip, saw dust, and logging waste), agriculture (various
straws), and pulp and paper industry (2–5). In 2005, 280 million t of corn
was harvested in the United States and 50 million t in the EU of which 9
million t in Hungary (6). In whole corn plant, corn-stover weighs about
1.5-times as much as corn kernels, thus about 420 million t of corn-stover
in the United States and 75 million t in the EU are generated annually.
Although, fuel ethanol derived from lignocellulosic biomass can be produced cost competitively with corn-starch based ethanol, the competitiveness with gasoline still remains an issue, which calls for further
improvement of such a technology.
Essentially, lignocellulose-to-ethanol processes include three main
technological steps. First the polysaccharide content of the feedstock is
hydrolyzed to fermentable sugars, which are then converted to ethanol by
yeast. In the third step ethanol is refined from the fermentation broth. There
are basically three technological concepts available for the hydrolysis of lignocellulosics. These are the one-step concentrated acid hydrolysis, the twostep dilute acid hydrolysis, and the enzymatic hydrolysis, of which the latest
seems to have advantages over the former two concepts. The fermentability
of hydrolysates obtained in the enzymatic process is significantly better
owing to milder processing conditions, resulting in better ethanol yields. On
the other hand, for efficient cellulose hydrolysis, high enzyme loading is
required making the process economically less favorable because of the high
market price of cellulase. Furthermore, the technological margin for economic ethanol distillation has been reported to be 5% ethanol in the fermentation broth, which requires high-density cellulose hydrolysis.
One approach to make the enzymatic process more attractive is to use
thermostable cellulases active at high temperatures, thus making the cellulose hydrolysis go faster. Furthermore, the processibility of high-density cellulose slurry could be possible at elevated temperatures. To reach this goal,
genetic engineering of different strains has already been carried out (7,8).
Thermoascus aurantiacus was found to produce thermostable endoglucanase
and β-glucosidase in both submerged and solid state cultivation (9).
For economical, large-scale bioethanol production from lignocellulosic material, integrated production plants having the enzyme production
on site may be the option. It would be advantageous if the same material
could be used for the enzyme production. In the present study, the heterologous production of T. aurantiacus cellobiohydrolase (CBHI/Cel7A) in
Trichoderma reesei RF6026 and the general cellulase enzyme production of
the Rut-C30 were investigated and compared on different carbon sources,
i.e., on water-soluble (lactose) and water-insoluble carbon sources (cellulose
and steam pretreated corn-stover).
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Materials and Methods
Carbon Sources for Cellulase Production
Solka Floc 200 (SF200) cellulose powder (International Fiber, New
York, NY), lactose-L-hydrate (SPECTRUM-3D, Hungary) and steam pretreated Italian corn-stover (SPCSI, obtained from ENEA, Italy) were used
as carbon sources for cellulase production. Different batches of corn-stover
were steam pretreated at 190°C and 210°C for 5 min in continuous reactor,
and analyzed for carbohydrate content using the Hägglund method (10).
The composition of SPCSI batches obtained after pretreatment at different
temperatures were different. The batch pretreated at 190°C contained
36.7% glucan, 15.8% xylan, and 1.0% arabinan on dry matter (DM) basis.
The DM content after the treatment was 38.7%. The other batch pretreated
at 210°C, contained 32.5% DM glucan, and 2.9% DM xylan. The DM content after the treatment was 59.5%.

Microorganisms
Two different T. reesei strains were used in cellulase production experiments, T. reesei RF6026 carrying the T. aurantiacus cbh1/cel7A under the
strong T. reesei cbh1/cel7A promoter and the parental strain Rut-C30. In the
RF6026 strain the native T. reesei cbh1/cel7A gene has been deleted. Freezedried conidia of T. reesei Rut-C30 (ATCC56765) were obtained from the
American Type Culture Collection. Culture of T. reesei RF6026 was prepared
and kindly supplied from ROAL Oy, Finland.

Inoculum Preparation
The stock culture of the fungus T. reesei Rut-C30 was maintained
on agar slants containing 50.0 g/L of malt extract, 5.0 g/L of glucose,
1.0 g/L proteose peptone, and 20.0 g/L of bacto agar. T. reesei RF6026 was
maintained on Potato-dextrose agar slants containing 15.0 g/L starch,
20.0 g/L glucose, and 18.0 g/L bacto agar. After 14 d of incubation at
30°C, the greenish conidia were suspended in 5 mL of sterile water and
1.5 mL of this suspension was transferred to 750-mL Erlenmeyer flask
containing 150 mL of sterile and pH adjusted (5.6–5.8) modified Mandels’
medium (11) in which the concentration of nutrients was added as
follows: 0.4 g/L urea, 1.87 g/L of (NH4)2SO4, 2.67 g/L of KH2PO4, 0.53 g/L
of CaCl2.2H2O, 0.81 g/L of MgSO4.7H2O, 0.33 g/L of yeast extract,
1.0 g/L of proteose peptone, and 10.0 g/L of lactose. Furthermore, the
medium was supplemented with the following trace elements: 6.6 mg/L
of FeSO4.7H2O, 2.1 mg/L of MnSO4.H2O, 1.9 mg/L of ZnSO4.7H2O, and
26.7 mg/L of CoCl2. The shake flasks were incubated at 30°C for 3 d on
an orbital shaker (350 rpm).
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Enzyme Production in Shake-Flasks
An aliquot of 15 mL 3 d old mycelium suspension obtained from inoculum cultures was used to initiate growth in a 750-mL Erlenmeyer flask containing 150 mL of the Technical Research Centre of Finland (VTT) medium (8)
in which the concentration of nutrients were 10.0 g/L carbon source (lactose,
SF200, and SPCSI), 5.0 g/L distiller’s spent grain, 0.83 g/L KH2PO4, and
0.83 g/L (NH4)2SO4. After inoculation, the flasks were incubated for 7 d at
28°C and 200 rpm. Samples were withdrawn daily at the same time and
when necessary, the pH in the flasks was adjusted to 5.6 using sterile 10 wt%
solutions of NaOH or H2SO4. Aseptically taken samples were centrifuged at
9000 rpm for 5 min. The collected supernatants were assayed for enzyme
activities such as filter paper, β-glucosidase, CBH I, and enduglucanase I,
respectively.

Enzyme Production in Laboratory-Scale Fermentor
Cellulase production was also performed in a 31-L (20 L working
volume) double-walled stainless steel laboratory fermentor (Biostat CDCU-3,
B Braun Biotech, Germany). The production medium was made up of
60.0 g/L carbon source (lactose, SF200, and SPCSI), 30.0 g/L distiller’s
spent grain, 5.0 g/L KH2PO4, and 5.0 g/L (NH4)2SO4 (8). The medium components required for 20 L production medium were dissolved in 18 L tap
water and sterilized at 121°C for 20 min. After sterilization, 2 L of inoculum
culture was aseptically added to initiate growth and enzyme production.
During 92 h of fermentation, the temperature was maintained at 28°C and
the pH was automatically kept at 5.5 by addition of 10 wt% solutions of
either phosphoric acid or ammonium hydroxide. The dissolved oxygen
level in the fermentor was controlled to 30% of saturation by cascade controlling first the airflow rate (between 1 and 12 L/min) and agitation speed
(300–650 rpm). To avoid foam formation, silicon oil-based Sigma Aldrich
Antifoam A (Munich, Germany) in 30% ionic emulsion was added manually. Samples were withdrawn three times a day and centrifuged at 9000 rpm
for 5 min. The collected supernatants were assayed for enzyme activities
(filter paper activity [FPA], β-glucosidase, CBHI, and EGI).

Analysis
Reducing sugar (RS) concentration, enzyme activities, and soluble
protein content were assayed in sample collected during fermentation. All
samples were analyzed in triplicates and the main value was calculated.
Relative standard deviation of all measurements was less than 5%. The RS
content was measured using 3,5-dinitrosalicylic-acid reagent (12). For fermentation runs carried out using lactose carbon source, the calibration of
3,5-dinitrosalicylic-acid reagent was made using lactose standard, whereas
glucose calibration was used for the other two carbon sources. The overall
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cellulase activity was measured by FPA (13). In FPA measurements the
background RS content was taken into account by subtracting the
absorbance of the blank from the absorbance of the activity assay.
β-Glucosidase activity was determined against 4-nithrophenyl-β-(D)glucopyranoside substrate (14). CBHI and EGI activities were assayed
using 4-methylumbelliferyl-β-D-lactoside substrate (15) in the presence of
100 mM glucose to inhibit β-glucosidase. As the reaction is not strictly for
CBHI (EGI can also hydrolyze the substrate), for EGI activity measurement 5 mM cellobiose is added to inhibit CBHI/Cel7A in the mixture.
CBHI activity can be calculated by substracting EGI from the total enzyme
activity. Enzyme activities were expressed in international units (IU)
except for FPA, wherein filter paper unit (FPU) was used. Enzyme activity
measurements from samples collected during the fermentation were carried out at 50°C, if otherwise not indicated. Incubation times and pHs were
as following: 60 min and 4.5 for FPA, 10 min and 4.5 for β-glucosidase, and
10 min pH 5.0 for CBHI and EGI activities. Protein content of the samples
was also assayed (16).

Results and Discussion
Cellulase Production of T. reesei Rut-C30 in Shake-Flask
In shake flask experiments, cellulase production of T. reesei Rut-C30 was
examined using the VTT medium in which the carbon source concentration
was set to 10.0 g/L. The reason for reducing carbon source concentration from
the original 60.0 g/L was owing to the fact that SPCSI at this DM content
could not be mixed efficiently in shake-flask cultures. The enzyme production
profile obtained on SPCSI carbon source, a potential substrate for ethanol
making, was compared with the enzyme profiles obtained on lactose, an
industrial standard carbon source, and on purified cellulose powder (SF200),
which is regarded as the most effective cellulase inducing carbon source.
The overall cellulase activities were in the range of 1.3–1.9 FPU/mL
after 7 d of cultivation. There was no significant difference between the
level of cellulase activities on media containing either lactose or SF200, and
about 1.3 FPU/mL cellulase titers were reached in both cases. However,
when SPCSI carbon source was added to the production medium the overall cellulase activity was 1.9 FPU/mL, which was 45% higher than those
obtained for the other two carbon sources. On lactose-containing medium
about 1.2 IU/mL β-glucosidase titer was reached in the fermentation; however, the level of this enzyme was considerably lower, around 0.9 IU/mL
on solid carbon sources, i.e., SF200 and SPCSI. Levels of CBHI and EGI in
the fermentation broth did not show significant variation with different
carbon sources. For all three carbon sources the CBHI and EGI activities
were around 0.7 and 0.2 IU/mL, respectively (Table 1).
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Table 1
Summary of T. reesei Rut-C30 Cellulase Production
Using Different Carbon Sources
Carbon source
Enzyme activity
FPA (FPU/mL)
β-Glucosidase (IU/mL)
CBHI (IU/mL)
EGI (IU/mL)

Lactose
1.35
1.24
0.66
0.22

SF200
1.25
0.86
0.72
0.28

SPCSI
1.9
0.86
0.75
0.22

Enzyme activities obtained in shake flask experiments
after 7 d of cultivation.

It has been proven in shake-flask experiments, that SPCSI, a potential
substrate for fuel ethanol production, can be efficiently used for cellulase
production as well. In spite of the lower carbohydrate content of SPCSI,
the overall cellulase activity was increased by 40% compared with lactose.
On the other hand the enzyme mixture produced on SPCSI was less balanced in term of the FPA to β-glucosidase ratio. Whereas on lactose carbon
source, this proportion was almost 1/1, which is close to the optimal ratio
for cellulose hydrolysis, the enzyme cocktail produced on SPCSI was deficient in β-glucosidase enzyme. It is noteworthy to mention that, although
significantly higher FPA was measured in case of SPCSI carbon source,
individual cellulase (CBHI and EGI) activity assays did not reflect this
observation. Unfortunately, with the present set of data and methodology
used in this research plausible explanation cannot be provided.

Cellulase Production of T. reesei Rut-C30 in Fermentor
Scaled-up cellulase production of T. reesei Rut-C30 using the VTT
medium supplemented with the previously mentioned carbon sources at
60.0 g/L was performed in a 31 L total volume lab-scale fermentor.
Furthermore, with the cultivation of T. reesei RF6026 on the same carbon
sources the heterologous expression of T. aurantiacus cbh1/cel7A was also
investigated. Enzyme activities and RS concentration in samples withdrawn during the course of cultivation are summarized in Fig. 1.
Cultivation of T. reesei Rut-C30 on medium containing 60.0 g/L lactose resulted in an overall cellulase activity of 3.4 FPU/mL. Significant
cellulase production was observed after 20 h of fermentation (Fig. 1A).
The activity of β-glucosidase, CBHI, and EGI were quite low at this time,
and detectable amounts were only observed in the fermentation broth
after 30 h. At end of the fermentation the β-glucosidase, CBHI, and EGI
activities were 1.0, 1.5, and 0.4 IU/mL, respectively. About 35% higher, 4.6
FPU/mL FPA was reached at the end of T. reesei Rut-C30 cultivation when
the cellulase production was induced by SF200 cellulose powder (Fig. 1B).
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Fig. 1. Enzyme production of T. reesei strains in lab-scale fermentor using different
carbon sources. (A) Lactose Rut-C30, (B) SF 200 Rut-C30, (C) SPCSI Rut-C30, (D) Lactose
RF6026, (E) SF 200 RF6026, and (F) SPCSI RF6026; (d) RS, (d) FPA, (s) (β-glucosidase, (.)
CBHI, (,) EGI, and (h) protein content.

However, the level of β-glucosidase enzyme stayed as low as 1.1 IU/mL.
As expected, the expression of CBHI enzyme was clearly higher on SF200
than on lactose carbon source, resulting in a CBHI activity of 2.3 IU/mL at
the end of the experiment. On the other hand, the expression of the other
cellulase component, EGI, was not influenced by the carbon source at all,
and the same level of activity was reached on the strong cellulase inducer
as with lactose (Fig. 1 panel A,B). When SPCSI carbon source was used to
produce cellulases in the concentration of 60.0 g/L, there was no enzyme
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production observed at all. The RS content in the medium (data not shown)
increased continuously indicating that cellulase added with the inoculum
started to hydrolyze the cellulose fraction of the carbon source, but glucose
liberated was not taken up by the fungus. Same phenomenon has been
observed elsewhere (17), where the lack of microbial growth and enzyme
production was explained by the presence and inhibitory effects of compounds, such as furfural and acetic acid, generated during steam pretreatment of lignocellulosics. The experiment with this carbon source was
therefore repeated; however, with reduced amount of SPCSI at 30.0 g/L. As
shown in Fig. 1C, even at this lowered SPCSI concentration, a long lag phase
could be seen during which the RS concentration was first increasing and
then slowly declining as microbial activity picked up. Cellulase production
started rather late, at the fortieth hour of the cultivation, compared with
the enzyme production carried out with the other two carbon sources.
Final enzyme titers were also significantly lower in this case, 1.9 FPU/mL,
0.5 IU/mL, 1.0 IU/mL, and 0.3 IU/mL for FPA, β-glucosidase, CBHI, and
EGI activities, respectively. Though it has to be kept in mind that these
results were obtained at considerably lower carbon source concentration.

CBHI/Cel7A Production of T. reesei RF6026 in Fermentor
Heterologous production of T. aurantiacus CBHI in T. reesei RF6026
strain was examined by measuring the CBHI activity during the growth
of the fungus on lactose, SF200, and SPCSI. Lactose and SF200 were
applied in 60.0 g/L concentrations, whereas the concentration of SPCSI in
the production medium was 30.0 g/L. Besides FPA, CBHI, EGI, and
β-glucosidase activities were also measured. However, when judging the
FPA results it should be kept in mind that the CBHI enzyme of T. aurantiacus
does not have a cellulose binding domain. The enzyme activity and RS
curves were very similar to what has been seen during the cultivation of
the parental strain on the same carbon sources, except the level of CBHI
activities, which were always lower to the same degree as activity
measurement was carried out at suboptimal condition of the thermoactive
T. auranticus CBHI enzyme, for example, 50°C. The enzyme production
on lignocellulosics, for example, SF200 and SPCSI, did not seem to be
influenced by the facts that:
1. The produced T. auranticus CBHI lacks the cellulose binding
domain, which would facilitate better hydrolysis of the carbon
source thereby supporting growth of the fungus in greater extent.
2. The cultivation of the mesophilic T. reesei was performed at 28°C, a definitely suboptimal temperature for the thermo-active CBHI enzyme.
In order to obtain an accurate number on the amount of thermoactive CBHI activity measurement of samples taken at the end of every
fermentation have been done at 70°C as well as shown in Fig. 2, where
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Fig. 2. CBHI activities of T. reesei Rut-C30 measured at 50°C (j), Rut-C30 measured
at 70°C (j) and RF6026 measured at 70°C (j), produced on different carbon sources.

CBHI specific activities of both endogeneous and cloned CBHI activities
measured at optimal temperatures are compared for different carbon
sources (CBHI activity of Rut-C30 on elevated temperature is also
included for comparison). As expected the protein production pattern
under T. reesei cbh1 promoter was similar for both strains on cellulosic
carbon sources. However, the parental strain loses its CBHI activity at
70°C, whereas CBHI of RF6026 strain still performs well, providing the
possibility to work at elevated temperatures.

Conclusions
The main objective of the present study was primarily to examine the
heterologous protein production in a model strain, T. reesei RF6026, under
the T. reesei cbh1 promoter. It has been established by CBHI activity measurements at optimal temperatures for both CBHI enzymes that the implementation of the thermo-active enzyme was successful and the target
protein was produced. The second objective of this work was to examine
the feasibility of utilizing the same material, for example, steam pretreated
corn-stover for cellulase enzyme production that could be used as a substrate for fuel ethanol production. It was concluded that the application of
SPCSI for enzyme production is limited probably because of the presence
of microbial growth inhibiting compound that are liberated during pretreatment of corn-stover.
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a b s t r a c t
Xyloglucan is one of the major components in the primary cell wall of higher plants. It is intimately associated with cellulose chains, forming the load-bearing network of the cell wall. Enzymatic degradation of
the xyloglucan polymer by xyloglucanases could potentially improve the overall hydrolysis of lignocellulosic substrates by enabling cellulases to hydrolyze the cellulose polymer more efﬁciently due to the
increased surface area. In order to evaluate the role of xyloglucan in the enzymatic hydrolysis of lignocelluloses, 11 different pretreated cellulosic substrates were hydrolyzed using different combinations of
puriﬁed cellobiohydrolases I and II, endoglucanase II, xyloglucanases of Trichoderma reesei and Aspergillus
b-glucosidase. Xyloglucanase activity improved the total hydrolysis of lignocellulosic substrates in general. These results indicate that this enzyme can be used to enhance total hydrolysis, especially in cases
when pretreatment of the lignocellulosic substrate is not optimal.
© 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.

1. Introduction
Xyloglucan is one of the major hemicellulosic polysaccharides
in the primary cell walls of higher plants, making up about
20–25% of the dry weight of the primary cell wall in Dicotyledons angiosperms, 2–5% in grasses and 10% in soft woods [1]. The
uniform assembly, structural similarity to cellulose and decreasing amount of xyloglucan as plant growth progresses suggests the
important role for this b-glucan in the biosynthesis of the cell wall
in the growing plant.
Xyloglucan has a cellulose like backbone consisting of b-1,4d-glucopyranose residues, to which a-d-xylopyranose residues
are attached at the C-6 position. Generally, 60–75% of the glucose residues are branched with xylose, except in grasses, where
only 30–40% are substituted with xylose. The xylose units are
typically present as monomers, but can also be b-d-1,2-linked
with d-galactopyranose, which may be further extended by
a-d-1,2-linkage to l-fucopyranose saccharides, or rarely with larabinofuranose. The segments of xyloglucan polymer are named
based on a one letter unambiguous nomenclature system [2]. Thus,
unsubstituted d-Glcp is designated as G, a-d-Xylp-(1 → 6)-b-dGlcp residue as X, b-,d-Galp-(1 → 2)-a-d-Xylp-(1 → 6)-b-d-Glcp
as L and a-l-Fucp-(1 → 2)-b-d-Galp-(1 → 2)-a-d-Xylp-(1 → 6)-bd-Glcp as F.

∗ Corresponding author. Tel.: +36 14633442; fax: +36 14632598.
E-mail address: zsuzsa benko@mkt.bme.hu (Z. Benkő).
0141-0229/$ – see front matter © 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
doi:10.1016/j.enzmictec.2008.03.005

Xyloglucan is intimately associated with cellulose microﬁbrils
by hydrogen bonding, thus providing the load-bearing network
of the cell wall which protects the cell wall from collapsing due
to osmotic stress. In addition to this structural function, xyloglucan also has a role in the regulation of cell enlargement during
plant growth. Auxin, a hormone coordinating plant development,
induces the degradation of xyloglucan into smaller oligosaccharides, which results in the loosening of the cellulose-xyloglucan
network and allows the turgor driven expansion of the cell wall
[3]. In some seeds (from, e.g., Tropaeolum, Impatiens, Cyclamen and
Tamarindus), xyloglucan is reported to form a storage polysaccharide, which is mobilized during germination [4].
The strong hydrogen bonding between cellulose and xyloglucan
makes the extraction of xyloglucan from the cell wall difﬁcult.
Thus, isolation of xyloglucan is only possible using alkaline extraction from vegetative plant cell walls, usually in combination with
chaotropic agents [5]. In addition to the hydrogen bonding of
xyloglucan with cellulose and some hemicelluloses, various covalent alkali stable linkages to pectins and xylans as well as mixed
linkages to b-glucans cause the resistance of this polysaccharide to
extraction. Since xyloglucan remains water-soluble after alkaline
extraction, it is considered to be a hemicellulose-B-type polymer
[1].
Three distinct macromolecular domains of xyloglucan can be
identiﬁed in the cellulose-xyloglucan network. The ﬁrst domain
represents the easily accessible and enzyme susceptible xyloglucan forming loops, dead ends and connecting adjacent cellulose
microﬁbrils. The second segment of the polymer is closely
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associated with the surface of the cellulose microﬁbrils, and can
be solubilized using alkaline treatment. The third and most resistant region is xyloglucan entrapped within non-crystalline regions
of cellulose microﬁbrils. This third type is only accessible with the
help of cellulase enzymes after alkaline treatment [6]. Plant cell
wall degrading enzymes such as endoglucanases, xyloglucan endotransglycosylases and exoglycosidases, including a-fucosidases or
b-galactosidases, can digest the cross-linked region of xyloglucan
in vivo. The surface-bound region can only be attacked by the exoglycosidases. The third, entrapped domain seems to be inaccessible
to cell wall enzymes (cellulases and hemicellulases) without preliminary chemical treatment.
In order to efﬁciently hydrolyze the cell wall embedded cellulose, a preceding solubilization of the xyloglucan coating layer is
necessary [7]. When xyloglucans are degraded to small oligomers,
their adsorption onto a cellulose surface becomes weaker or
completely ceases, thus making cellulose more accessible to cellulase enzymes [8]. Some Trichoderma reesei cellulases are able to
hydrolyze the xyloglucan backbone at the unsubstituted d-Glcp.
The speciﬁc xyloglucanases or xyloglucan-speciﬁc endoglucanases
represent a new class of polysaccharide-degrading enzymes which
can attack the backbone also at substituted glucose residues. This
group also includes Cel74A of T. reesei [9]. Speciﬁc xyloglucanases
which depolymerize the b-(1 → 4)-d-glucopyranosyl backbone
have been identiﬁed, and most fall into the GH74 family [10,11,9].
The distinction between these endo-xyloglucanases and endocellulases may lie in the requirement for speciﬁc side groups in the case
of the xyloglucanases. Synergy has been demonstrated between
these enzymes [7,12,9,13]. Little work has been done on the enzyme
requirements for debranching xyloglucan, although a-xylosidases
are obviously important candidates. At present, three xyloglucan
degrading endoglucanases from plants, several from fungi and one
bacterial enzyme have been discovered. All known speciﬁc xyloglucanases appear to belong to families 5, 12, 16, 26, 44 and 74 of the
glycoside hydrolases.
The chemical structure of xyloglucan polymers depends on the
plant species, but in general, most xyloglucans are composed of
XXXG- or XXGG-type building blocks [14]. Dicotyledons usually
have three xylosylated and one unsubstituted glucose residue in the
backbone, while grass xyloglucan possesses fever xylan branching
points and also less fucose and much less galactose. The backbones
of the storage xyloglucan of many seeds have no fucose at all.
In this study, the hydrolysis of several potentially xylogucancontaining lignocellulosic substrates was investigated. The raw
materials included willow (Salix), barley (Hordeum vulgare) straw,
reed canary grass (Phalaris arundinacea), spruce (Picea), wheat
(Triticum aestivum) straw, corn (Zea mays) stover, and Solka Floc as
a reference material. The materials were pretreated under different
conditions and hydrolyzed using various combinations of puriﬁed cellobiohydrolase I and II (Cel7A and Cel6A), endoglucanase II
(Cel5A) and xyloglucanase (Cel74A) from T. reesei and b-glucosidase
from Aspergillus.
2. Materials and methods
2.1. Substrates
Three different batches of steam pretreated washed willow (treatment conditions for Willow I, 10 min at 195 ◦ C, Willow II, 14 min at 200 ◦ C, Willow III,

14 min at 210 ◦ C, all without SO2 impregnation), two batches of steam pretreated
washed barley straw (Barley Straw I, 5 min at 190 ◦ C and Barley Straw II, 5 min at
200 ◦ C) and reed canary grass (RCG I, 5 min at 195 ◦ C and RCG II, 5 min at 200 ◦ C,
both impregnated with 2% SO2 and pre-steamed for 30 min with low pressure
steam), and steam pretreated washed spruce (Spruce, impregnation with 3% SO2 ,
treatment for 5 min at 215 ◦ C) were kindly provided by Lund University (Sweden) [15]. Steam pretreated washed wheat straw (Wheat Straw, impregnated with
dilute H2 SO4 , treated for 2.5 min at 200 ◦ C) was obtained from ISAF-ISIS (France),
wet-oxidized washed corn stover (Corn Stover, 15 min 195 ◦ C) was provided by
RIS∅ (Denmark) [16], and Solka Floc cellulose was purchase from the James River
Co. (Hackensack, NJ, USA) and was used as reference material. Pretreated raw
materials were analyzed for carbohydrate content by HPLC using the Hägglund
method [17].
2.2. Enzymes
Puriﬁed CBH I and CBH II (Cel7A and Cel6A), EG II (Cel5A) and xyloglucanase
(Cel74A) of T. reesei and commercial Aspergillus b-glucosidase (Novozym 188) were
used in different combinations in the hydrolysis experiments.
Puriﬁcation of endoglucanase I and II, and cellobiohydrolase I and II was carried
out according to the method described elsewhere [18]. Endoglucanase V, studied to
determine side activities along other endoglucanases (see Table 1 for details), was
puriﬁed according to the method described earlier [19].
T. reesei xyloglucanase (XG) was isolated from the culture ﬁltrate of a genetically modiﬁed strain of T. reesei, kindly provided by Roal Oy (Finland). In this strain,
the genes cbh1, cbh2, egl1 and eg12, encoding for Cel7A, Cel6A, Cel7B and Cel5A,
respectively, had been deleted according to the method described elsewhere [20].
The preparation was ﬁrst desalted and equilibrated with 0.01 M sodium-phosphate
buffer (pH 7) using an Econo-Pac 10DG column (BIO-RAD). After that, the sample containing 166 mg of protein was loaded on a HiPrep 16/10 DEAE FF column
(16 mm × 100 mm, 20 ml), equilibrated with 0.01 M sodium phosphate, and eluted
using linear gradient of 0.0–1.0 M sodium chloride with a ﬂow rate of 5 ml/min.
Protein fractions with high xyloglucanase and low xylanase activity were pooled
and loaded on a HiTrap Phenyl FF (high sub) column (5 ml) with 0.02 M potassiumdihydrogen-phosphate buffer (pH 6), and eluted by applying a linear gradient of
0.5–0.0 M ammonium-sulfate with a ﬂow rate of 5 ml/min. The ionic strength of
the sample was adjusted to be the same as in the buffer using ammonium-sulfate.
The fractions with xyloglucanase activity were pooled (10 mg protein) and buffered
using a BIOGEL PG 10 DG column (bed volume of 250 ml) with 0.07 M sodium-acetate
buffer (pH 4). The fraction with low conductivity and high protein content was further puriﬁed with cation exchange HiTrap CM FF (1 ml) column, equilibrated with
0.08 M, eluted with 0.2 M sodium-acetate (pH 4) with a ﬂow rate of 1 ml/min. The
ﬁnal yield of protein was 7.9 mg.
The enzyme purity was characterized using SPS-PAGE (see Fig. 1). For analysis
40 ml of culture ﬁltrate of T. reesei was mixed with 13 ml SDS-PAGE sample buffer
and boiled for 5 min, followed by 10 min of centrifugation at 12 000 rpm. Than the
supernatant was analyzed by SDS-PAGE (12%) (Bio-Rad). The gel was stained for 1 h
with Coomassie blue and washed three times with buffers.
2.3. Hydrolysis
Enzymatic hydrolysis of the pretreated substrates was carried out in test
tubes in a volume of 2.5 ml at 45 ◦ C. The substrate concentration was adjusted
to contain 10 g/l glucan. The substrates were suspended in 0.05 M Na-acetate
buffer (pH 5.0) supplemented with different combinations of puriﬁed enzymes
and agitated by magnetic stirring (500 rpm). Samples were withdrawn at 0 and
48 h, boiled for 10 min to stop the enzymatic reaction and centrifuged, and the
supernatants were analyzed for monosaccharides. All samples were tested in
triplicate.
The enzyme dosages were adjusted to approximately correspond to the
amount of individual cellulase proteins present in Celluclast 1.5 l at a dosage
of 10 FPU/g glucan, i.e., 14.5 mg Cel7A/g glucan, 3.6 mg Cel6A/g glucan and 3.6 mg
Cel5A/g glucan. Relatively low b-glucosidase (Novozym 188) dosages were applied
(100 nkat/g glucan which corresponds to 1.37 mg protein/g glucan) in order to
avoid interference with the side activities (e.g., with xylanase, xyloglucanase) in
the preparation [21]. The cellulase enzyme mixture, composed of the above listed
components, was supplemented with 1.0 mg of puriﬁed xyloglucanase/g glucan.
The dosage of Cel74A was optimized by preliminary experiments (data not
shown).

Table 1
Endoglucanase, xylanase and xyloglucanase activities of the major T. reesei endoglucanases

Cel7B (EG I)
Cel5A (EGII)
Cel12A (EG III)
Cel74A (xyloglucanase)
Cel45A (EG V)

Endoglucanase (nkat/mg)

Xylanase (nkat/mg)

Xyloglucanase (nkat/mg)

530
840
130
27
2

500
1
0
0
0

5370
1
1 010
660
0
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reagent, boiled for 5 min, and the reducing sugar content of the sample was analyzed by measuring the absorbance at 540 nm. Glucose standard was used for
calibration.
2.4.2. Endoglucanase activity
Endoglucanase activity of enzyme samples was determined according to IUPAC
procedure [22] using HEC (hydroxy ethyl cellulose) as substrate.
2.4.3. Xylanase activity
Xylanase activity was determined using birchwood xylan as substrate, according
to Bailey et al. [23].
2.4.4. Protein measurement
The protein content of the various enzyme samples was determined using the
DC protein assay from Bio-Rad.
2.4.5. Sugar analysis
The quantitative analysis of mono- and oligosaccharides released in the raw
material analyses and during hydrolysis of the substrates was carried out by high
performance anion exchange chromatography using CarboPac PA-1 column at 30 ◦ C
(Dionex Corp., USA) in a Dionex DX 500 chromatography system equipped with
an ED 40 electrochemical detector. The solvents used were water, 100 mM NaOH,
300 mM Na-acetate–100 mM NaOH, and 300 mM NaOH in a gradient with the
ﬂow rate of 1 ml/min. Standards were purchased from Fluka (monosaccharides),
Serva (cellobiose), Seikagaku Kogyo (cello oligosaccharides) and Megazyme (xylooligomers).

3. Results and discussion

Fig. 1. SDS-PAGE of puriﬁed xyloglucanase. Lanes: 1 and 2, different dilutions of
Trichoderma reesei xyloglucanase; M, molecular weight markers (shown in kDa).

The glucan conversion during the hydrolysis was calculated according to the Eq.
(1).
Conversion (%) =

Concentration of glucose after hydrolysis
× 100
Initial glucose concentration (11.1 g/l)

(1)

2.4. Analytical methods
2.4.1. Xyloglucanase activity
Xyloglucanase activity of enzyme samples was determined using 1% Tamarind
xyloglucan (Amyloid, Megazyme) as the substrate. The xyloglucan was dissolved
in 0.05 M Na-citrate buffer (pH 5) by mixing for 3 h in a water bath at 50 ◦ C. To
assay the xyloglucanase activity, 1.8 ml of substrate solution was tempered in a
test tube to 50 ◦ C, and then 200 ml of the appropriate diluted enzyme sample
was added to the substrate solution and mixed. After exactly 10 min of incubation, the enzymatic reaction was stopped using 3.0 ml of dinitro-salicylic-acid

Table 1 shows the determined endoglucanase, xylanase and
xyloglucanase activities of the major endoglucanases; i.e., puriﬁed
EG I (Cel7B), EG II (Cel5A), EG III (Cel12A), EG V (Cel45A) and the
xyloglucanase (Cel74A) of T. reesei. EG I (Cel7B), EG III (Cel12A) and
the speciﬁc xyloglucanase Cel74A of T. reesei were able to hydrolyze
the xyloglucan backbone at the unsubstituted d-Glcp in accordance
with previous studies [9,12]. Consistent with previous results, only
the EG I expressed also xylanase activity.
The xyloglucanase of T. reesei was characterized for purity with
SDS-PAGE analysis (see Fig. 1). The bonds belonging to the enzyme
are clear.
The studied substrates represent some of the most relevant lignocellulosic raw materials for large scale hydrolysis and ethanol
production; i.e., the forest-based raw materials willow and spruce,
the agricultural waste products barley straw, wheat straw and corn
stover, and the dedicated crop, reed canary grass. These raw materials were pretreated with various methods; steam explosion and
wet oxidation, with or without impregnation with acid catalysts, in
order to produce more readily hydrolyzable substrates with different compositions. The monosaccharide composition of the various
raw materials is given in Table 2.
Depending on the severity of the pretreatment conditions, the
amounts of cellulose and especially residual hemicelluloses varied.
For example, the amounts of both glucan (cellulose) and xylan in

Table 2
The neutral sugar composition of the pretreated raw materials
Substrate

Willow I 10 min at 195 ◦ C
Willow II 14 min at 200 ◦ C
Willow III 14 min at 210 ◦ C
Barley Straw I 5 min at 190 ◦ C
Barley Straw II 5 min at 200 ◦ C
RCG I 5 min at 195 ◦ C
RCG II 5 min at 200 ◦ C
Spruce 5 min at 215 ◦ C
Wheat Straw 2.5 min at 200 ◦ C
Corn Stover 15 min 195 ◦ C
Solka Floc
a

Sugar composition of raw material (% of dry weight)
Glucose

Xylose

Galactose

Arabinose

Mannose

Total hemicellulosic sugarsa

54.0
58.7
50.8
63.5
64.3
66.9
55.2
56.4
61.5
71.8
93.0

10.0
7.4
3.3
12.1
5.8
5.7
9.6
0.1
3.3
7.4
7.0

<0.1
<0.1
<0.1
0.3
<0.1
0.2
0.3
<0.1
<0.1
0.7
0.0

<0.1
<0.1
<0.1
0.7
0.3
0.4
0.8
<0.1
0.4
0.2
0.0

2.9
1.1
1.0
<0.1
0.10
0.2
0.3
0.2
0.1
<0.1
0.0

12.9
8.5
4.3
13.1
6.2
6.5
11.0
0.3
3.8
8.3
7.0

Calculated from xylose, galactose, arabinose and mannose content.
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the willow decreased with increasing temperature. Corn stover had
the highest residual amount of cellulose. The amount of lignin in
these raw materials increased due to the solubilization of carbohydrates (results not shown). The residual amount of hemicellulose
also reﬂected the severity of the pretreatment.
Enzymatic hydrolysis experiments were carried out by two different enzyme preparations: mixtures of the puriﬁed cellulases
Cel7A, Cel6A and Cel5A of T. reesei supplemented with commercial Aspergillus b-glucosidase with and without the xyloglucanase
Cel74A of T. reesei. The basic cellulolytic enzyme mixture (CBH I and
II, EG II) was composed to contain enzymes active only against cellulose, i.e., devoid of xylanase or xyloglucanase activity. The results
are summarized in Table 3. The effect of these enzymes on the
hydrolysis of pretreated raw materials was evaluated after 48 h
of hydrolysis based on the release of glucose and xylose in the
hydrolysates. The amounts of other monosaccharides were insignificant or below the detection limit.
Since the initial glucan content was 10 g/l in all enzymatic
hydrolysis experiments, the glucose yields in the hydrolysates are
comparable. Considering the sugars released by cellulases after 48 h
of hydrolysis, the glucose yields depended strongly on the efﬁciency of the pretreatment. The glucose yield reached 4.5 g/l (40% of
theoretical) when willow was pretreated at 210 ◦ C, while pretreatment at 200 or 195 ◦ C resulted in lower yields of 2.8 and 1.8 g/l,
respectively. Thus, the severity of the steam pretreatment must
be adjusted to the optimal level, as observed previously [24]. On
the other hand, the glucose yields were signiﬁcantly higher for the
other substrates, such as wheat and barley straw, as well as for the
softwood, spruce. As expected, the formation of xylose by the cellulases in the hydrolysis was insigniﬁcant due to the absence of
xylanase and other hemicellulose hydrolyzing enzyme activities in
the preparation. The xylanase activity was omitted in order to study
the speciﬁc effect of xyloglucanases. Xylan removal is known to
be important for efﬁcient hydrolysis of substrates containing even
low amounts of residual xylan [25]. The effect of additional xyloglucanase on xylose conversion was also insigniﬁcant on all substrates.
On the other hand, in the case of glucan conversion, xyloglucanase addition caused signiﬁcant improvements in the hydrolysis
yield. Obviously, the low xylan (hemicellulose) content of some
of the substrates had an impact on this effect; i.e., there was no
remaining hemicellulose covering the cellulose ﬁbers, and thus, the
enzyme could not act on its substrate.
There was a clear tendency towards the improvement of the
cellulose hydrolysis by the action of xyloglucanase, as shown in
Fig. 2, where three batches of steam pretreated willow and two
batches of barley straw are compared with respect to glucose conversion. Obviously, willow cellulose is a fairly difﬁcult raw material
to hydrolyze, even after the most severe pretreatment. Even the
highest temperature was too low to sufﬁciently loosen the com-

Fig. 2. Glucose yield of the theoretical release from steam pretreated willow (I:
195 ◦ C, II: 200 ◦ C and III: 210 ◦ C) and barley straw (at 190 and 200 ◦ C) by cellulases
( ) or by the combined action of cellulases and xyloglucanase ( ) following 48 h
hydrolysis at 45 ◦ C.

plex structure of the cell wall polysaccharides and xylans, which
were present in rather large quantities in the substrate, could not
be hydrolyzed by the enzyme mixture devoid of xylanase activity.
Cellulose is embedded within xylan, and xylan may cause a notable
hindrance to the hydrolysis of cellulose.
When comparing the two barley straw samples, more severe
conditions (i.e., higher treatment temperature) resulted in higher
sugar conversion. Barley straw as a raw material was by its nature
more accessible for hydrolysis than willow, but also pretreated
more efﬁciently with catalyst impregnation, although at the same
or even lower temperature. In this case, supplementation of
cellulases with xyloglucanase caused a clear increase in glucose
concentrations, by 22% and 7% for barley straw I and II, respectively.
With this substrate, the xylan conversion was not affected by the
action of xyloglucanase. From these hydrolysis results it is clear
that xyloglucanase enhances glucose conversion in cases where
there is a large amount of hemicellulose remaining in the raw
material after pretreatment.
To further study the relationship between the remaining
hemicelluloses in the pretreated materials and the effect of xyloglucanase on the total hydrolysis, the increase in cellulose hydrolysis
due to addition of xyloglucanase was plotted against the xylose to
glucose ratio in the pretreated raw materials (Fig. 3).
The relationship between the xylose to glucose ratio and the
effect of xyloglucanase is rather clear (Fig. 3). Thus, as expected, the
higher the remaining hemicellulose content in the raw material, the
higher the positive effect of xyloglucanase addition. The enzyme
can help to remove xyloglucan moieties from the cellulose ﬁbers,
thus enhancing the hydrolysis of the cellulose by extending the
accessible surface area.

Table 3
Amounts of glucose and xylose released from different substrates by hydrolysis by cellulases or by the combined action of cellulases and xyloglucanase in 48 h at 45 ◦ C
Substrate

Willow I
Willow II
Willow III
Barley Straw I
Barley Straw II
RCG I
RCG II
Spruce
Wheat Straw
Corn Stover
Solka Floc

Sugars released by cellulases

Sugars released by cellulases and xyloglucanase

Glu (mg/ml)

Xyl (mg/ml)

Rel. Dev (%)

Glu (mg/ml)

Xyl (mg/ml)

Rel. Dev (%)

1.8
2.8
4.5
4.1
7.1
6.5
5.1
7.1
8.0
6.0
6.9

0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.2

5.8
22.2
3.7
5.5
2.5
3.5
5.1
2.1
1.1
5.9
2.8

1.8
3.1
4.6
5.0
7.6
7.0
5.7
6.3
8.2
6.3
7.0

0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.2
0.0
0.1
0.1
0.2

13.5
10.7
5.7
10.5
8.4
2.5
12.5
1.6
0.9
4.3
8.0
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Table 4
Glucose, xylose and oligomers released from reed canary grass (RCG II) by cellulases, combined action of cellulases and xyloglucanase, or xyloglucanase alone after 96 h
hydrolysis at 45 ◦ C
RCG II

Glucose (g/l)

Cellobiose (g/l)

Cellooligomers (g/l)

Xylose (g/l)

Xylobiose (g/l)

Xylooligomers (g/l)

Cellulases
Cellulases + XG
XG

6.9
8.1
0.1

0.1
0.1
0.1

0.0
0.0
0.0

0.5
0.6
0.1

0.1
0.1
0.0

0.1
0.2
0.2

Fig. 3. Effect of xyloglucanase addition on the hydrolysis of cellulose (glucan) as a
function of the xylose to glucose ratio in the pretreated raw material.

In the case of steam pretreated spruce, xyloglucanase did not
have any effect, since the substrate did not contain a considerable amount of xylan (0.1%). Very small increases were observed
with wheat straw, Solka Floc and willow, but these were within
the range of experimental error. The conversion of glucan in RCG
I, barley straw II and wet-oxidized corn stover was enhanced
by approximately 7%, and in RCG II and willow II by about 10%
due to xyloglucanase addition. The most pronounced increase in
conversion was achieved in the case of barley straw I, where
xyloglucanase improved the total hydrolysis of the raw material by more than 20%. There seems to be a true relationship
between the X/G ratio and the effect of additional xyloglucanase.
Fig. 4 shows the formation of reducing sugars released by cellulases by the combined action of cellulases and xyloglucanase or
by xyloglucanase alone during 72 h hydrolysis of wet-oxidized corn
stover. Xyloglucanase addition clearly enhanced the hydrolysis of
this substrate as well as the amount of released reducing sugar was
higher with xyloglucanase addition.
The monomeric and oligomeric sugar composition of the
hydrolysate of reed canary grass II samples was analyzed after 96 h
of hydrolysis. The substrate was hydrolyzed by the cellulase mix-

ture with and without the xyloglucanase, or by the xyloglucanase
alone (Table 4).
By the action of cellulases, approximately 63% of the cellulose
was converted to glucose, the amount of cellobiose was low, and
no measurable amount of oligomers was present. Somewhat surprisingly, xylan derived hydrolysis products were also detected;
mainly xylose and a low amount of xylobiose and xylooligomers
appeared in the hydrolysate. The combined action of cellulases
and xyloglucanase increased the amount of released glucose by
16%, while the amounts of xylose and xylooligomers increased
only slightly as compared to those released by cellulases. Xyloglucanase alone released only a barely detectable amount of glucose
and xylose, and slightly more xylooligomers. When composition
of oligosaccharides liberated by enzyme mixtures was analyzed
after secondary acid hydrolysis followed by HPLC analysis of
monosaccharides, increase in the amount of mixed oligosaccharides containing xylose, glucose and small amounts of galactose
was found in connection of Cel74A presence (data not shown).
This indicates hydrolysis of xyloglucan as a result of the action of
Cel74A. The combined amount of glucose released by cellulases and
or xyloglucanase alone was lower (7.08 g/l) than that obtained by
the combined action of cellulases and xyloglucanase (8.06 g/l). This
suggests a synergistic action between the two types of enzymes,
which can be due to the uncoverage of cellulose layers by xyloglucanase.
Only a low release of xyloglucan-derived oligosaccharides was
needed to have a positive effect on cellulose hydrolysis. Even degradation of xyloglucan polymer to oligomers with 4–5 repeating units
can enhance the accessibility of cellulose ﬁbers, since xyloglucan
oligomers of this size can lift off from the cellulose polymer in aqueous media [8]. Thus, application of xyloglucanase as an accessory
enzyme in enzymatic hydrolysis could help the degradation of the
lignocellulosic substrate, even if the conversion of oligomers would
not proceed to monomers.
Considering the requirement of xyloglucanases for total hydrolysis, it should be kept in mind that the set of the major cellulases of T.
reesei possesses xyloglucanase activity. Cel7B (EG I), which makes
up about 10% of the total cellulases of T. reesei, has a rather high
xyloglucan degrading side activity, as does Cel12A (EG III), although
to a lesser extent (Table 1). Thus, most commercial T. reesei mixtures evidently do not need supplementation with xyloglucanase
activity, since these enzymes also contain the xyloglucanase Cel74
that was used in this work. However, in composing novel enzyme
mixtures for total hydrolysis, the addition of xyloglucanase activity should be considered, especially when the endoglucanases in
the new mixture would not possess high enough activity against
xyloglucan.
4. Conclusions

Fig. 4. Reducing sugars released from the wet-oxidized corn stover sample by cellulases (△), combined action of cellulases and xyloglucanase (), or xyloglucanase
alone (×).

Hydrolysis is one of the most critical steps determining the
economy of the overall biomass-to-ethanol process. The primary
goal is to achieve high conversion of cell wall polysaccharides
to fermentable monomers, hexoses and pentoses, while simultaneously maintaining a feasible process by reducing the cost of
sugar production. The key solutions are to ﬁnd cheap, accessible
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substrates for hydrolysis while increasing the conversion of sugars
to a higher yield with a low enzyme dosage. The use of xyloglucanase in the hydrolytic enzyme mixture represents an alternative
route to achieving the second goal. Xyloglucanase activity generally enhanced the performance of hydrolysis carried out by
cellulases on most studied lignocellulosic substrates. The more
hemicellulose remained in the raw material after pretreatment,
the greater was the effect of this supplementary enzyme. Hence,
especially when designing artiﬁcial enzyme mixtures from various
sources for total hydrolysis of materials containing hemicellulose,
an adequate source for enzymes acting on xyloglucan should be
guaranteed. The application of xyloglucanase for the hydrolysis of
substrates with high hemicellulose content could help to improve
the degradation of the lignocellulose in the enzymatic hydrolysis
process.
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Abstract
To improve the mechanical and physical properties of corn starch-based bioplastics the addition of natural polymers was
investigated. Thermoplastic starch (TPS) was made of 70 g corn starch and 30 g glycerol. To this mixture 10e10 g of cellulose,
hemicellulose and zein (protein) were added. Mechanical strength, water absorption and enzymatic degradation of composite
materials were measured. Unfilled TPS and 10 w/w% polycaprolactone filled TPS were used as controls in the experiments. All the
samples were biodegradable by enzymes. The tensile strength of unfilled and biopolymer filled TPS samples were significantly higher
than that of the polycaprolactone filled one. Hemicellulose and zein composites had the best mechanical strength (10.4 and
11.5 MPa). Water uptake of each sample was measured using five different relative humidities. There were slight differences in water
uptake of polycaprolactone, hemicellulose and zein filled TPS, however unfilled and cellulose filled samples absorbed more moisture
than the polycaprolactone control in all the relative humidities used.
Ó 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Starch; TPS; Bioplastic; Biodegradable; Enzymatic hydrolysis; Polycaprolactone; Cellulose; Hemicellulose; Zein

1. Introduction
Because of environmental pollution problems caused
by using synthetic polymers based on petrochemicals,
the development of environmental friendly polymeric
materials has attracted extensive interest [1e4]. A huge
number of biodegradable polymers have been synthesised chemically or by microorganisms and plants [5e7].
Depending on the origin different categories of biodegradable polymers have been proposed [4]:
1. Agro-polymers such as starch or cellulose from
agro-resources.
* Corresponding author. Tel.: C36 14631279; fax: C36 14632598.
E-mail address: melinda_gaspar@mkt.bme.hu (M. Gáspár).
1
www.nonfood.bme.hu.
2
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0141-3910/$ - see front matter Ó 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.polymdegradstab.2005.03.012

2. Polymers obtained by microbial production (e.g.
polyhydroxyalkanoates).
3. Chemically synthesised polymers from monomers
derived from agro-resources (e.g. poly(lactic acid)).
4. Chemically synthesised polymers from monomers
obtained conventionally by chemical synthesis.
Among these, starch is a potentially useful material for
biodegradable plastics because of its natural abundance
and low cost. Starch is the major carbohydrate in plant
tubes and seed endosperm, where it is found as granules.
Each granule contains several million amylopectin molecules accompanied by a much larger number of smaller
amylose molecules. The largest source of starch is corn
and the other commonly used sources are wheat, potato
and rice. Generally, corn starch consists of 20e30%
amylose and 70e80% amylopectin. Both polymers have
a-D-glucose units in 4C1 conformation. In amylose these
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are linked (1 / 4) with the ring oxygen atoms all on the
same side, whereas in amylopectin about one residue in
every 20 or so is also linked (1 / 6) forming branchpoints. The hydrophilic property of these polymers is
responsible for their incompatibility with most hydrophobic polymers. The interference between polymers and
starch can play a critical role in obtaining composite
materials with good final properties.
Thermoplastic starch (TPS) is obtained from native
starch by disruption and plasticisation with the help of
plasticising agents (glycerol, water and other polyols)
[8,9]. Both mechanical and thermal energy is needed to
obtain the bioplastic polymer. However, starch-based
plastics have some drawbacks, including limited longterm stability caused by water absorption, ageing caused
retrogradation, poor mechanical properties and bad
processability. To overcome these weaknesses, association of plasticised starch with another biodegradable
polymer is a way to obtain low-cost and compostable
material. For example TPS is widely used in blends with
other polymers, such as polycaprolactone (PCL) [10,11],
polyesteramide (PEA) [12], poly(hydroxybutyrate-covalerate) (PHBV) [13,14] and poly(lactic acid) (PLA)
[15]. The associated plasticised starch is a good solution
to overcome main starch issues e.g. compared to the
limitations linked to starch chemical modifications (process cost, toxicity of the by-products) [16,17]. Besides the
different structures, we can obtain blend, composite, or
multilayer that can fulfil the requirements of different
application fields, such as packaging or other short-life
applications where long-lasting polymers are not necessary. In this present work starch-based plastic was
investigated for water resistance and for this purpose
natural additives were added to the starch plastic to
improve this property. All of the additives (cellulose,
hemicellulose, zein and poly-3-caprolactone) used in this
experiment are biodegradable and inexpensive since they
can be obtained from agricultural residues.
Cellulose is found in plants in the form of microfibrils
which build up the structurally strong framework in the
cell walls. It is a more hydrophobic polymer than starch
amylose. Cellulose is a linear polymer of b-(1 / 4)-Dglucopyranose units in 4C1 conformation. Several
studies [18e22] and applications have demonstrated
the use of cellulose fibre as reinforcement in thermoplastic matrices but only few papers are focusing on
polysaccharide-based composites. Some authors [18e22]
have shown that cellulose fibres in a TPS improve the
tensile strength. According to Funke et al. [20] and
Dufresne and Vignon [21], the water resistance of
starch-based plastics can be improved by adding a small
amount of commercial cellulose fibres up to 15 w/w%.
Another well-studied polymer in TPS composites is
polycaprolactone (PCL). Polycaprolactone is a chemically synthesised polymer based on caprolactone units.
It does not occur in nature, however according to some

authors [23,24] it is fully biodegradable. Some papers
[25e28] have dealt with PCL filled TPS structures, and
these studies showed that the mechanical properties of
the PCL/starch blends made from various types of
starch generally became poorer if the starch content was
increased. This attributes to the incompatibility between
the hydrophobic PCL and the hydrophilic starch.
However, PCL is the additional polymer used in Mater
BiÒ Z-grades [29].
Hemicelluloses are defined chemically as plant cell wall
polysaccharides that have a backbone of (1 / 4)-linked
b-D-pyranose (xylose) residues to which side chains made
of mainly D-mannose, D-galactose, D-arabinose and
uronic acids are connected. In the cell wall hemicelluloses
have the main role of sticking and stabilizing the different
components of the wall. They are natural plant rubbers,
therefore, they have good flexibility and mechanical
properties. Moreover its hydrophilic character, attributed
to the side chain components, can be useful in the
hemicellulose/starch composites.
Zein is a broad class of the major storage protein
in the corn endosperm. Three distinct fractions, a, b and
g zein, have been identified by differential solubility in
aqueous alcohol solutions. a-Zein is a polypeptide with
a molecular weight of 25.000. A structure containing
nine a-helix regions was proposed for a-zein based on
hydration potential, polarity and secondary structure.
Commercial zein, which contains high concentrations of
a-helix structure, is a water-insoluble prolamine but it is
soluble in alcoholic mixtures and it has good mechanical
properties [30]. Zein is extracted from corn gluten by
physical rather than chemical means and is, therefore,
totally natural. This protein has been available in the
market since 1939. It is presently used to coat candy,
flavours, pharmaceutical tablets and ingredients which
are encapsulated in a time-release-way, granulation and
seeds.
Mechanical properties and biodegradability of
starch-based plastics associated with one of the polymers mentioned above were investigated as well. The
base of the plastics used in this experiment was made of
70 v/v% corn starch and 30 v/v% glycerol without
water. Additives were put into the starcheglycerol
mixture in 10 v/v%. Unfilled TPS was used as negative
control in mechanical, water absorption and biodegradation tests. Some papers [11,25e28] ascribe very good
properties to PCL filled TPS that is why it was used as
positive control during the experiment.

2. Experimental
2.1. Materials
Corn starch (Meritena 100, 03/436) and corn zein
(Albumex 232) were obtained from Hungrana Ltd,
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Hungary. Glycerol (99.5%) was purchased from Spektrum-3D Ltd. and polycaprolactone (81277) with
a molecular weight of 104 from Fluka Ltd., Hungary.
Cellulose powder (MN 100) was obtained from Sigma
Ltd., Hungary. Hemicellulose was isolated from corn
fibre according to the method of Doner [31]. Destarched
corn fibre (corn fibre was obtained from Hungrana Ltd.,
Hungary) was pretreated with alkali and hydrogen
peroxide. To 20 g (dw) of air-dried corn fibre 320 mL
NaOH solution and 6.66 mL 30% H2O2 were added.
The suspension was heated up to 120  C and kept there
for 120 min. After cooling, the suspension was filtered
on a 150 mm mesh nylon filter via vacuum and washed
with 600 mL hot distilled water. The hemicellulose
containing soluble fraction and the washing water were
combined and used for the isolation of hemicellulose.
The pH of the mixture was adjusted to 4.5 with 35%
HCl, then double volume of 95% ethanol was added
and the white flocculent precipitate of hemicellulose was
allowed to settle out for a day, then the remaining
supernatant was removed by vacuum filtration through
a 150 mm mesh nylon filter. The hemicellulose was rinsed
with a small amount of ethanol, dried at 105  C and
then ground.
2.2. Sample preparation
Before processing, starch and additives were dried at
105  C for 2 days till constant weight. The blends were
prepared in dry mixing using 70 g dried corn starch, 30 g
glycerol and 10 g of one of the additives. Blends were
pressed into 3 mm thick plates (160 ! 160 mm) using
a P200 Collin press machine to create composites.
During processing we used 100 bar pressure and 160  C
for 10 min to obtain the bioplastic plates. Dumbbell
specimens were cut from the pressed plates and were
used for mechanical testing. The materials that remained
after cutting out the dumbbell samples were broken into
approx. 10 mm ! 10 mm pieces and used in water
absorption and enzymatic degradation tests.
2.3. Mechanical tests
Before the measurement dumbbell specimens were
put into an oven to be dried at 80  C for an hour.
Tensile tests were conducted according to ISO 527-1
with a universal testing machine (Zwick Z050 BZ050/
TH3A). A cross-head speed of 1 mm minÿ1 was applied
at room temperature. From the force-elongation diagram tensile strength (sT), tensile elongation (3T) and
Young’s modulus (ET) were calculated:

sT Z

FM
½MPa;
A0

ð1Þ
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where FM [N] is the maximum tensile force and A0 [mm2]
is the initial cross-section.
3T Z

LM ÿ L0
!100 ½%;
L0

ð2Þ

where L0 [mm] is the original length and LM [mm] is the
elongated length.
ET Z

s2 ÿ s1
½MPa;
32 ÿ 31

ð3Þ

where s1 [MPa] is the stress that occurs at 31 Z 0.05%
relative elongation, s2 [MPa] is the stress that occurs
at 32 Z 0.25%. Each obtained value represented the
average of five samples.
2.4. Water uptake
For the analysis of moisture sorption TPS samples
were conditioned in desiccators at relative humidities
(RH) of 43, 54, 75, 91 and 100% till constant weight at
room temperature. Samples were gravimetrically measured every day. The relative humidities were maintained with saturated solutions of the following salts:
K2CO3, Mg(NO3)2$6H2O, NaCl, KNO3 and distilled
water. Absorption was calculated as the mean of the
percentage weight change of the test pieces.
2.5. Enzymatic hydrolysis
Five grams of test pieces were hydrolysed in 100 mL
Erlenmeyer flasks in 80 mL acetate buffer (0.05 M;
pH Z 4.8). After 10 min pre-equilibration at 50  C in
an incubator shaker (G24 EIS, New Brunswick Scientific
Co. Inc., Edison, N. J., USA), 50 mL of a-amylase (Ban
480, Novozymes) and 50 mL of amyloglucosidase (AMG
300L, Novozymes) enzymes were added. The hydrolysis
was performed for 74 h at 50  C with 250 rpm. The produced glucose was determined with the dinitrosalicilicacid (DNS) method [32] using 1 mg/mL glucose stock
solution as a standard. Samples were taken at the beginning of the hydrolysis and at every 30 min. The initial
rate of the reaction was determined from the slope of the
initial linear part of the hydrolysis curve.

3. Results
3.1. Tensile properties
The results of tensile tests are shown in Figs. 1e3.
Unfilled TPS (S70:G30) has better tensile properties
than the polycaprolactone (S70:G30:P10) filled one.
Cellulose filled TPS (S70:G30:C10) is slightly better than
the polycaprolactone (S70:G30:P10) filled one, but it is
worse than pure TPS (S70:G30). Composites containing
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Fig. 1. Tensile strength of unfilled (,), cellulose (G), hemicellulose
( ), polycaprolactone (-) and zein ( ) composites.

zein (S70:G30:Z10) and hemicellulose (S70:G30:H10)
have the best tensile strength and modulus (except for
elongation, but it is more than 1% in each case, and it
is considered to be sufficient, because only 0.1%
elongation at the highest loading was planned). Their
mechanical strength approaches the mechanical properties of commercially available starch-based polymers.
A typical tensile test diagram of starch-based composites
(S70:G30:Z10) is shown in Fig. 4.
3.2. Water uptake
As one of the major drawbacks in the use of starch
systems is their water absorption tendency, any improvement in water resistance is highly important. The
water uptake studies of the plasticised starch and its
composites with cellulose, hemicellulose, zein and
polycaprolactone were carried out at 43, 54, 75, 91 and
100% RH. Water uptake at the equilibrium has reached
its maximum after 14 days of conditioning. Weight
increase expressed as the percentage of the weight of the
dry samples is shown in Fig. 5. Plotting water uptake (%)

Fig. 3. Young’s modulus of unfilled (,), cellulose (G), hemicellulose
( ), polycaprolactone (-) and zein ( ) composites.

against relative humidity, the curves in Fig. 5 were found
to form two groups. Cellulose filled TPS and native TPS
were the worst in terms of water resistance while
composites prepared with hemicellulose, zein, or polycaprolactone had significantly better water resistance
that means water uptake data were significantly lower
than that of the control. Absorption kinetics was
examined at the lowest RH (43%). Water absorption
was quick in the first 6 days, afterwards the curves turned
into saturation. After 14 days of conditioning zein filled
TPS proved to be the best having significantly lower
water uptake than the control (Fig. 6).
3.3. Enzymatic degradation
Hydrolysis of starch in the TPS samples was carried
out by a-amylase and amyloglucosidase enzymes.
The experiments were performed as described earlier in
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Fig. 2. Relative elongation of unfilled (,), cellulose (G), hemicellulose
( ), polycaprolactone (-) and zein ( ) composites.

Fig. 4. A typical tensile test diagram of starch-based composites.
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Table 1
Initial starch degrading rates of different TPS composites
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Sample

Initial ratesa

R2

S70:G30
S70:G30:C10
S70:G30:H10
S70:G30:Z10
S70:G30:P10

0.43
0.49
0.26
0.43
0.52

1
1
1
1
1

Water uptake (%)

a

[Initial rate] Z (g degraded starch/g initial starch in TPS sample)/
hour.
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Fig. 5. Water uptake (%) of unfilled (A), cellulose (,), hemicellulose
(:), polycaprolactone (-) and zein (C) filled TPS samples.

this paper. Small amounts of samples were taken from
the hydrolysis mixture to determine starch degradation.
Our aim was to investigate the availability and biodegradability of starch component in TPS samples by
starch degrading enzymes. Therefore, a very little
amount of enzymes was added to the hydrolysis
mixture. Samples were taken out four times in the first
2 h (20, 55, 90, 120 min) to get the initial linear part of
the hydrolysis curves. The slopes of these curves were
identified as the initial rates of starch degradation in
different filled and unfilled TPS samples. These initial
rates given in Table 1 show how fast the enzymes attack

the starch matrix. The lower the slope is, the longer is
the life of the TPS. Among the additives examined in
this experiment hemicellulose filled TPS has the lowest
initial degrading speed as it can be seen in Table 1. On
the other hand, maximum conversions of starch
hydrolysis in different TPS samples were also determined. To follow the kinetics of the curves, further
samples were taken at 24, 48, 72 h. To evaluate enzyme
inhibition caused by glucose produced during 48 h the
same amount of enzymes were added to the mixture as
at the beginning. The hydrolysis was investigated for
a further 24 h. As can be seen in Fig. 7, final starch
conversions were obtained after 72 h of enzymatic
hydrolysis. Hemicellulose filled TPS proved to be
degraded the slowest and at the end of the experiment
58% of its starch content was hydrolysed which is 34
and 16% lower than unfilled and PCL filled samples,
respectively. On the other hand, this low value (58%)
does not mean that hemicellulose filled TPS cannot be
degraded. Moreover, it is highly possible that it can be
fully hydrolysed in soil tests where several bacteria and
fungi produce not only amylases but hemicellulose
degrading enzymes, too. In this enzymatic test hemicellulose proved to form the most compact structure
with starch, therefore starch degrading enzymes could
hardly get in touch with amylose and amylopectine
molecules. For this reason hemicellulose filled plasticised starch needs longer time for total degradation but
that is associated with a longer-life product.

100

Starch hydrolysis (%)

8

Water uptake (%)

7
6
5
4
3
2
1
0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Time (day)
Fig. 6. Water uptake (%) of unfilled (A), cellulose (,), hemicellulose
(:), polycaprolactone (-) and zein (C) filled TPS samples at 43%
relative humidity at equilibrium.
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Fig. 7. Enzymatic hydrolysis of unfilled (A), cellulose (,), hemicellulose (:), polycaprolactone (-) and zein (C) filled composite
materials.
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4. Conclusions
Starch-based polymer composite systems were examined with different additives. The results of mechanical
tests showed that cellulose used in this experiment
without any modification is incompatible with the TPS
matrix, and water resistance and enzymatic hydrolysis
was no better than unfilled TPS system. Using 10 v/v%
PCL as additive in TPS could not improve mechanical
strength, but influenced water resistance and biodegradability. However, applying hemicellulose and zein as
additives the mechanical strength increased and the life
of the product could also be extended. Since they are
fully compatible with starch amylose these polymers
may form such a close structure that can cause a lower
water uptake. It is needless to say that the optimisation
of component ratio and development of technology are
necessary to be able to make products with the best
properties. We tested standard tensile properties. From
the results of our measurements we concluded that
composites with protein or hemicellulose content have
good mechanical properties. Nowadays, commodity
polymers e such as polyethylene or polypropylene e
have tensile strength twice as high as our starch-based
polymers. Young’s modulus is comparable with polyolefins. If we want to get the best properties, we have to
determine optimal glycerol and additive content.
In this paper we tried to show what a great potential
the plasticised starch-based materials have. Starch seems
to be an important challenger for the development of
the future agro-based products because of its low cost,
renewable and biodegradable character compared to
petrochemical polymers.
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NYILATKOZAT

Alulírott Benkı Zsuzsa kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és
abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó
szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelmően,
a forrás megadásával megjelöltem.
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