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1. BEVEZETÉS, A KUTATÁS CÉLJA  
 
Napjainkban a növényi biomassza alapú bioetanol elıállítási költségének 
jelentıs részét - a nyersanyagok valamint a beruházási és mőködtetési költségek 
mellett - a lignocellulózok hidrolíziséhez alkalmazott celluláz enzimek teszik ki. 
A második generációs bioetanol gyártás gazdaságosságának javítása érdekében 
ezért kulcsfontosságú tényezık a hatékonyabb celluláz termelı 
mikroorganizmusok létrehozása, valamint az enzim keverékek hidrolitikus 
képességének javítása. 
 
Jelenleg kereskedelmi cellulázokat fıleg Trichoderma reesei törzsekkel 
állítanak elı, annak ellenére, hogy ez a fonalasgomba nem termel elegendı 
mennyiségő szabad extracelluláris β-glükozidáz enzimet, ugyanis ezen enzimek 
nagy része a fermentáció során a sejtfalhoz kötıdik. Mivel a β-glükozidáz enzim 
feltétlenül szükséges a cellulóz teljes hidrolíziséhez, a magas glükóz hozam 
érdekében a T. reesei eredető celluláz enzimeket ki kell egészíteni külsı (más 
mikroorganizmusokkal termeltetett) β-glükozidáz készítményekkel. 
 
Doktori tanulmányaim célja olyan Trichoderma mutánsok elıállítása volt, 
amelyek kedvezıbb összetételő cellulolitikus enzimeket termelnek a 
lignocellulózok hidrolíziséhez, mint a T. reesei Rut C30 törzs. A bioetanol 
gyártás gazdaságosságának javítása érdekében az enzimtermelés 
szubsztrátjaként gızrobbantással elıkezelt főzfát (steam-pretreated willow; 
SPW), fenyıfát (steam-preteated spruce; SPS), búzaszalmát (steam-preteated 
wheat straw; SPWS) és cukornád bagaszt (steam-pretreated bagasse; SPB) 
alkalmaztam. A termelt enzim felülúszókat különbözı aktivitásokkal 
jellemeztem.  
 
A fı cél az volt, hogy a Trichoderma mutánsokkal termelt enzimekkel nagyobb 
glükóz koncentrációt érjünk el az enzimes hidrolízisben, valamint magasabb 
etanol hozamot kapjunk az párhuzamos cukrosítás és fermentáció (simultaneous 
saccharification and fermentation; SSF) során az elıkezelt lignocellulóz 
szubsztrátokon, mint a T. reesei enzim felülúszókkal illetve a vizsgált 
kereskedelmi cellulázokkal. 
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Doktori munkám kísérleti része öt fı lépésbıl állt: 
 
1) természetbıl izolált, ún. vad típusú Trichoderma törzsek szőrıvizsgálata 
celluláz enzim termelésre elıkezelt lignocellulóz szubsztrátokon, 
2) a legígéretesebb törzsbıl mutánsok elıállítása UV besugárzással és kémiai 
mutációval, 
3) cellulolitikus enzimek termelése a legjobb mutánsokkal elıkezelt 
lignocellulóz szubsztrátokon rázatott tenyészetben és fermentorban, a T. reesei 
Rut C30 törzzsel összehasonlításban, 
4) a saját fermentálású enzimek hidrolitikus képességének vizsgálata 
kereskedelmi enzimekkel összehasonlítva, 
5) a termelt enzimek hatékonyságának vizsgálata SSF-ben, biomassza alapú 
bioetanol elıállítása céljából. 
 

A kutatómunka a BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi 
Tanszéke és a Lundi Egyetem Vegyészmérnöki Tanszéke közötti 
együttmőködés keretében folyt. 
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2. K ÍSÉRLETI MÓDSZEREK  
 
2.1. Trichoderma mutánsok elıállítása 
 
A Trichoderma mutánsok elıállítása UV besugárzással és kémiai mutagén 
alkalmazásával történt. A jó celluláz termelı telepek körül kioldódási győrők 
keletkeztek foszforsavval duzzasztott cellulózt tartalmazó Petri csészéken. 
 
2.2. Enzimtermelés 
 
A mutánsok celluláz- és β-glükozidáz termelését különbözı elıkezelt 
lignocellulóz szubsztrátokat tartalmazó táptalajokon vizsgáltam rázatott 
tenyészetben és 2 literes Labfors fermentorokban, a T. reesei Rut C30 törzzsel 
összehasonlításban. A celluláz aktivitás (filter paper activity; FPA) méréséhez 
Whatman No. 1 szőrıpapírt, a β-glükozidáz aktivitás meghatározásához  
p-nitrofenil-β-D-glükopiranozidot használtam szubsztrátként. 
 
2.3. Enzimes hidrolízis 
 
A hidrolízist mosott és nem mosott elıkezelt lignocellulóz szubsztrátokon 
végeztem. A termelt enzimek hidrolitikus képességét azonos FPA/szubsztrát 
enzimdózis mellett hasonlítottam össze a kereskedelmi készítményekével 
(Celluclast 1.5L, Novozym 188 és AccelleraseTM 1000). A különbözı saját 
fermentálású enzim felülúszók és teljes fermentlevek hidrolízis potenciálját 
azonos mennyiségő termelt enzim/szubsztrát arány mellett is vizsgáltam.  
 
2.4. Párhuzamos cukrosítás és fermentáció (SSF) 
 
A termelt nyers T. reesei Rut C30 és T. atroviride F-1663 enzimek etanol 
termelésre való közvetlen felhasználhatóságát rázatott tenyészetben vizsgáltam 
SSF-ben SPS szubsztráton. A keletkezett cukrok etanollá történı 
fermentálásához Saccharomyces cerevisiae élesztıt használtam. Az enzimekbıl 
(felülúszók vagy teljes fermentlevek) 10 g-ot mértem be 1 g WIS szubsztráthoz 
(WIS: water-insoluble solids, ami SPS esetén fıleg cellulóz és lignin). 
 
A saját fermentálású, koncentrált Rut C30 és F-1663 enzim felülúszók 
hatékonyságát 2 literes fermentorokban hasonlítottam össze a kereskedelmi 
enzimek hidrolízis képességével (Celluclast 1.5L és Novozym 188 3:1 arányú 
keveréke és AccelleraseTM 1000) 5 FPU/g WIS enzimdózis mellett.  
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3. EREDMÉNYEK  
 
3.1. Enzimtermelés Trichoderma atroviride törzsekkel 
 
Több mint 150 vad típusú Trichoderma törzs szőrıvizsgálata során a 
T. atroviride F-1505 izolátum tőnt a legígéretesebb celluláz termelınek SPS és 
SPW szubsztrátokon, ezért ezt a törzset választottuk a mutáció kiindulási 
egyedének. 
 
Az F-1505 törzsbıl UV besugárzással és kémiai mutagén alkalmazásával 
elıállított mutánsok kitőnı extracelluláris β-glükozidáz termelıknek 
bizonyultak, és gyorsabban növekedtek a vizsgált elıkezelt lignocellulóz 
szubsztrátokon, mint a kontroll T. reesei Rut C30 törzs. Továbbá, a mutánsok 
lényegesen nagyobb celluláz- és β-glükozidáz aktivitásokkal rendelkeztek, mint 
a szülı törzs, mind rázatott tenyészetben, mind fermentorban. Ugyanakkor, a 
mutánsokkal termelt enzimek maximális FPA-ja 5-30%-kal kisebb volt, mint a 
Rut C30 felülúszók FPA-ja. 

 
3.2. Elıkezelt lignocellulóz szubsztrátok enzimes hidrolízise 
 
A jelentıs extracelluláris β-glükozidáz aktivitásnak köszönhetıen, a saját 
fermentálású T. atroviride enzim felülúszók hatékonyabban hidrolizálták az 
elıkezelt lignocellulóz szubsztrátokat glükózzá, mint a Rut C30 felülúszók. 
 
A fermentáció után a micéliumhoz, és/vagy a lignocellulóz részecskékhez kötve 
maradt enzimek szerepet játszottak a hidrolízisben, különösen a Rut C30 
törzsnél. Teljes fermentlevek használatakor a Rut C30 törzs esetében 200%-kal, 
a T. atroviride törzsek esetében 15%-kal nıtt a glükóz koncentráció SPS 
hidrolízisében, az adott enzim felülúszókkal összehasonlítva (1. ábra). Ezek az 
eredmények azt sugallták, hogy a T. atroviride fermentlevekben fıleg szabad, 
extracelluláris enzimek voltak jelen, ezzel szemben, a Rut C30 fermentleve 
számottevı mennyiségő, sejthez (micéliumhoz) kötött enzimet tartalmazott. 
 
A kötött enzimeknek köszönhetıen, a T. reesei és T. atroviride fermentációkból 
lecentrifugált, mosott szilárd maradékok hozzáadása az alacsony β-glükozidáz 
tartalmú Celluclast 1.5L kereskedelmi enzimhez, 90-155%-kal növelte annak 
hidrolitikus képességét SPS szubsztráton. 
 
Ezenkívül, azonos FPU/g WIS enzim bemérés mellett, a T. atroviride F-1663 
mutáns által termelt enzim felülúszók hidrolízis képessége hasonlónak bizonyult 
a kereskedelmi készítményekéhez, a vizsgált elıkezelt lignocellulóz 
szubsztrátokból keletkezett glükóz koncentrációkat tekintve.  
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1. ábra: A T. reesei Rut C30 és a T. atroviride törzsek (F-1***) által SPS-en termelt 
enzim felülúszók és teljes fermentlevek hidrolitikus képességének összehasonlítása. 
Glükóz és cellobióz koncentrációk mosott SPS rost 48 órás enzimes hidrolízise után.  
(T: 40°C, szubsztrát koncentráció: 20 g/L WIS, pH 4.8, enzimdózis: 10 g felülúszó vagy 
fermentlé/g WIS) 
 
3.3. Saját fermentálású enzimek alkalmazása SSF-ben SPS szubsztráton 
 
Az enzimes hidrolízisben tapasztaltakhoz hasonlóan, a T. atroviride F-1663 és a 
T. reesei Rut C30 törzsek teljes fermentleveinek használata SSF-ben növelte az 
etanol hozamot a felülúszókhoz képest. Legnagyobb növekedés a Rut C30 
enzimek esetében volt tapasztalható, ahol a felülúszó csak az elméleti etanol 
hozam 36%-át, míg a teljes fermentlé az elméleti hozam 61%-át érte el. Ennek 
ellenére, a legmagasabb etanol hozamot (az elméleti 66%-át) a T. atroviride 
teljes fermentlevének alkalmazása eredményezte. 
 
A T. reesei Rut C30 és T. atroviride F-1663 törzsekkel termelt, koncentrált 
enzim felülúszók hatékonyságát ezután összehasonlítottam a kereskedelmi 
enzimekével. A legmagasabb etanol hozamot (az elméleti 76%-át) a 
T. atroviride enzimmel értem el. A kereskedelmi enzimek alkalmazása 70% 
körüli, míg a kevés β-glükozidázt tartalmazó T. reesei felülúszó használata igen 
alacsony (35% alatti) etanol hozamot eredményezett (2. ábra). 
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2. ábra: Etanol koncentrációk és hozamok (az elméleti maximum % -aként kifejezve) 
SSF-ben SPS szubsztráton 2 literes fermentorban, a 3:1 arányú Celluclast 1.5L & 
Novozym 188 keverék, az AccelleraseTM  1000 és az SPS-en termelt koncentrált 
T. atroviride F-1663 és T. reesei Rut C30 enzim felülúszók alkalmazásakor.  
Az elméleti maximum etanol koncentráció 23.7 g/L volt. (T: 35°C, 96 óra, pH 5, 
szubsztrát koncentráció: 50 g/L WIS, élesztı koncentráció: 2 g szárazanyag/L, 
enzimdózis: 5 FPU/g WIS) 
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4. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI  

1) Elıállítottunk nagy extracelluláris celluláz- és β-glükozidáz aktivitásokkal 
rendelkezı mutánsokat a Trichoderma atroviride F-1505 jelő vad típusú 
törzsbıl (I. Publikáció). 

2) Megállapítottuk, hogy a nagy extracelluláris β-glükozidáz aktivitásnak 
köszönhetıen, az új T. atroviride mutánsokkal termelt enzim felülúszók jobb 
hidrolitikus potenciállal rendelkeznek elıkezelt főzfán (SPW) (I. Publikáció) 
és fenyıfán (SPS) (II. és III. Publikáció), mint a T. reesei Rut C30 
felülúszók vagy a kereskedelmi Celluclast 1.5L készítmény. 

3) Megállapítottuk, hogy a termelt T. atroviride cellulázoknak körülbelül 10°C-
kal alacsonyabb a hımérséklet optimuma, mint a Rut C30 enzimeknek, mind 
rövid-, mind hosszú távú hidrolízis esetén (II. Publikáció). Ez a tény elınyös 
lehet a párhuzamos cukrosítás és fermentáció (SSF) során. 

4) Az enzim felülúszó alkalmazásához képest, a szabad és a kötött állapotban 
lévı enzimeket együttesen tartalmazó Rut C30 teljes fermentlé használatával 
jelentısen növeltük a glükóz hozamot enzimes hidrolízisben (II. Publikáció), 
valamint az etanol hozamot SSF során (III. Publikáció) . Feltételeztük, hogy 
a T. reesei nagy mennyiségő, micéliumhoz kötött β-glükozidázt termel, a 
T. atroviride törzsek viszont fıleg szabad állapotban termelik ezt az enzimet. 

5) Megállapítottuk, hogy azonos FPA/szubsztrát enzimdózis alkalmazása 
mellett a saját fermentálású T. atroviride F-1663 enzimek hatékonysága jobb, 
mint a vizsgált kereskedelmi készítményeké, SSF-ben SPS szubsztráton 
(III. Publikáció) .  

6) A kis β-xilozidáz/xilanáz aránynak köszönhetıen, a különbözı elıkezelt 
lignocellulóz szubsztrátokon termelt T. atroviride F-1663 felülúszók kevésbé 
hatékonyan hidrolizálják az elıkezelt búzaszalmában és bagaszban található 
xilánt és xilóz oligomereket, mint a vizsgált kereskedelmi enzimek. Ez 
alapján megállapítottuk, hogy amíg a T. reesei vad törzsek és mutánsok 
köztudottan kevés extracelluláris β-glükozidázt termelnek, addig az új 
T. atroviride mutánsok túl kis mennyiségő β-xilozidáz enzimet választanak 
ki (IV. Publikáció).  
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5. KÖVETKEZTETÉSEK  
 
Valószínőleg jelentısen csökkentené a második generációs etanolgyártáshoz 
szükséges celluláz enzimek elıállítási költségét egy olyan Trichoderma törzs 
alkalmazása, amely nagy FPA-val és megfelelı mennyiségő extracelluláris β-
glükozidáz aktivitással rendelkezik olcsó lignocellulóz szubsztrátokon (pl. 
T. atroviride mutánsok). Továbbá, a helyszínen elıállított teljes fermentlevek 
használatával gazdaságosabbá lehetne tenni az enzimes hidrolízist és az SSF-et 
olyan törzsek esetében, amelyek a cellulolitikus enzimek egy részét nem 
extracellulárisan, hanem a sejtfalhoz kötötten termelik (pl. T. reesei mutánsok). 
 
Az értekezésben bemutatott, nagy mennyiségő extracelluláris β-glükozidázt 
termelı T. atroviride mutánsok bıvíthetik a cellulolitikus enzimek elıállítására 
használt mikroorganizmusok választékát. A vizsgált T. atroviride F-1663 
mutánssal termelt enzimek ugyanis valamelyest eredményesebbnek bizonyultak, 
mint a kereskedelmi enzimek, az elıkezelt lignocellulóz szubsztrátok cellulóz 
tartalmának enzimes hidrolízisében, illetve az SSF kísérletekben. Magas xilán 
tartalmú elıkezelt szubsztrát hidrolízise során azonban a vizsgált mutáns 
hátránya is megmutatkozott, ugyanis a termelt enzimek alacsony extracelluláris 
β-xilozidáz szintje csak kis hatékonyságú xilán konverzióhoz vezetett. 
 
A kis β-xilozidáz aktivitás kiküszöbölése céljából egyrészt a törzset a 
késıbbiekben tovább lehetne fejleszteni egyéb mutációs módszerekkel, másrészt 
a lignocellulózok elıkezeléséhez olyan körülményeket lehetne választani, 
amelyek során a biomassza egész xilán tartalma lebomlik, következésképpen a 
β-xilozidáz enzim alkalmazása feleslegessé válik. 
 
Mindezek mellett, a biomassza enzimes hidrolízisének hatékonyabbá tételét 
eredményezné a jelenleg ismert cellulolitikus törzsek illetve azok által termelt 
enzimkomplexek továbbfejlesztése, a fermentációs technológia optimalizálása, 
valamint újabb, eddig háttérbe szorult cellulolitikus mikroorganizmusok 
szőrıvizsgálata is. 
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