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1. BEVEZETÉS 

 

A növényi sejtfalat alkotó lignocellulóz, amelyből a becslések szerint 4×1010 tonna keletkezik 

évente, a legnagyobb mennyiségben termelődő szerves anyag a Földön. Ennek köszönhetően 

számos mikroorganizmus kitüntetett célpontja, amelyek elsődlegesen szén-, és energiaforrásként 

hasznosítják a növényi maradványokat. Ezen felül a lignocellulóz napjainkban egyre inkább 

magára vonja az üzemanyag és vegyszerek előállítására alkalmas, megújuló források után kutató 

biotechnológusok figyelmét is. 

 A lignocellulóz legnagyobb mennyiségben jelenlevő komponense a β−D−1,4−glikozidos 

kötésekkel kapcsolódó glükóz egységekből felépülő cellulóz. Természetes formájában a cellulóz 

hosszú, kristályos mikrofibrillumokból épül fel, amelyekben hidrogén−híd kötések kapcsolják 

össze az egyes molekulákat. Ezek a cellulóz rostok főként hemicellulózokat és lignint tartalmazó 

mátrixba ágyazódnak. A hemicellulóz a cellulóz után a sejtfal második legnagyobb 

mennyiségben jelenlevő komponense. Az állandó összetételű cellulóztól eltérően a hemicellulóz 

felépítése igen változatos a különböző növényekben. A legjelentősebb hemicellulóz a xilán, 

amelyben a xilóz egységek β−D−1,4−glikozidos kötésekkel vannak összekapcsolva. A xilán 

mellett a mannán a másik említésre méltó hemicellulóz frakció, amely mannóz vagy mannóz és 

glükóz monomerekből álló, β−D−1,4−glikozidos kötésekkel kapcsolódó lineáris polimer. A 

xilánra és mannánra is jellemzőek a növénycsoportonként eltérő, változatos felépítésű 

oldalláncok. A sejtfal szerkezetét végül a lignin teszi szilárddá, amely egy komplex, fenilpropán 

egységekből felépülő polimer. 

 A sejtfalat alkotó poliszacharidok lebontásához egy sor hidroláz enzimre van szükség. A 

legegyszerűbb szerkezetű cellulóz hidrolíziséhez például három különböző funkcióval 

rendelkező enzim egyidejű jelenléte szükséges. Az endoglükanázok első lépésként 

véletlenszerűen hasítják a cellulóz lánc amorf régióit. Az így szabaddá váló láncvégekről az 

exoglükanázok (más néven cellobiohidrolázok) hasítanak le cellobióz egységeket, amelyeket a 

hidrolízis utolsó lépéseként a cellobiáz (más néven β−glükozidáz) enzimek bontanak le 

glükózzá. A növényeket alkotó hemicellulóz heterogenitásából következően a lebontását végző 

enzimrendszer is igen összetett. A celluláz rendszerhez hasonlóan az endoxilanáz és 

endomannanáz enzimek a xilánt és a mannánt a lánc belsejében, véletlenszerűen hasítják. A 

képződő xilo− és mannooligoszacharidok hasítását pedig, β−xilozidáz és β−mannozidáz enzimek 

végzik xilóz és mannóz végterméket adva. A különböző oldalláncok eltávolítását 
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α−L−arabinofuranozidáz, α−glükuronidáz, acetilxilán észteráz, acetilmannán észteráz és 

α−galaktozidáz enzimek végzik. 

 Ebből a rövid áttekintésből látható, hogy azok a mikroszervezetek, melyek tápanyag− és 

energiaforrásként a lignocellulóz lebontására vállalkoznak, nehéz feladat előtt állnak. Az 

általunk vizsgált Thermobifida fusca (korábbi nevén Thermomonospora fusca) baktérium 

összetett poliszacharid−hidroláz enzimrendszerének köszönhetően képes a lignocellulóz 

hidrolízisére, és így a komposztálás termofil fázisában aktív szerepet játszik a növényi 

maradványok lebontásában. Egy amerikai kutatócsoport (Wilson és munkatársai) már közel 20 

éve folytat kísérleteket e baktérium poliszacharid−hidroláz enzimrendszerének megismerésére. A 

szakirodalomból ismert négy endoglükanáz, két exoglükanáz, egy cellobiáz, két endoxilanáz és 

egy endomannanáz enzimet kódoló gének szekvenciája. A kutatócsoport munkájának 

köszönhetően vált a T. fusca a Thermobifida−nemzetség legrészletesebben jellemzett fajává, s 

egyben az aerob, termofil lignocellulózbontó baktériumok modellszervezetévé. 

Az alapkutatások mellett érdemes néhány szót szólni a mikrobaeredetű cellulázok és 

hemicellulázok gyakorlati alkalmazásáról. Az elmúlt évtizedekben átütő eredményeket hozott a 

különböző xilanázok papíripari felhasználása. Világszerte több kutatócsoport összpontosította 

figyelmét újabb xilanolitikus mikroszervezetek izolálására, számos tudományos folyóiratban 

olvashattunk újabb xilanáz enzimeket jellemző cikkeket, illetve kísérleteket, amelyek ezen 

enzimek felhasználhatóságát vizsgálták a papírgyártásban. Napjainkban a xilanázok 

legígéretesebb alkalmazási területe az úgynevezett "fehérítési" eljárás, ami a lignin és a xilán 

szelektív eltávolítását jelenti a papírgyártási technológiában. A lignin− és hemicellulózbontó 

enzimek alkalmazásával jelentős mértékben csökkenthető az erre a célra eredetileg használt 

erélyes klórtartalmú vegyszerek mennyisége. Az enzimek alkalmazása emellett kedvezően 

befolyásolja a cellulóz "pép" papírgyártás szempontjából fontos tulajdonságait (rostosodás, 

vízvisszatartás). A mikrobaeredetű xilanázok közül több került már kereskedelmi forgalomba. 

Kísérletes munkák azonban még folynak, amelyek célja a "biofehérítés" hatékonyságának 

további növelése egyéb hemicellulázok pl. mannanázok bevonásával. 

A másik, szintén sikereket felmutató terület a cellulázok és hemicellulázok oligoszacharid 

szintézisre történő felhasználása. Az igen költséges és időigényes kémiai oligoszacharid gyártás 

enzimes helyettesítése kiváltja a környezetkárosító vegyszerek használatát. Az elmúlt két−három 

évben számos publikáció jelent meg, amelyekben olyan kísérletekről számoltak be, melyek a 

glikozil−hidrolázok transzglikozidáz aktivitásának kiaknázását célozták meg, nem kevés sikerrel. 

A glikoszintázok olyan módosult aktivitású hidroláz enzimek, amelyek hatékonyan 
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szintetizálnak oligoszacharidokat, de nem hidrolizálják őket. Mindez annak köszönhető, hogy a 

hidrolízis során nukleofil partnerként működő glutaminsavat helyspecifikus mutagenezissel 

kicserélik (általában alaninra), így az enzim elveszti hidroláz aktivitását. 

Ebből a két példából is látható, hogy a poliszacharid−hidroláz enzimek gyakorlati 

alkalmazásának lehetősége széleskörű. Különösen igaz ez a T. fusca esetében, melynek hidroláz 

enzimei termostabilak, proteolízissel szemben igen ellenállóak és széles pH tartományban 

aktívak. Ezek a kedvező tulajdonságok vonzóvá teszik e mikroszervezetet a gyakorlati 

felhasználásra. 

A Szent István Egyetem Mezőgazdasági Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszékén 

figyelemreméltó előzményei vannak a T. fuscahoz kapcsolódó kutatásoknak. A Tanszéken 

fellelhető saját izolálású, lignocellulózbontó mikroszervezetekből álló törzsgyűjtemény egyik 

tagja a T. fusca TM51 törzs, mely az előzetes vizsgálatok során kiemelkedő celluláz és 

hemicelluláz aktivitást mutatott. A törzs poliszacharid−hidroláz enzimrendszerének 

vizsgálatakor kapott endoglükanáz zimogram összetettebb mintázatot mutatott, mint az a korábbi 

ismereteink alapján várható volt. Az eddig leírt négy endoglükanáz enzimmel szemben mi öt−hat 

különböző endoglükanáz együttes jelenlétére utaló zimogramot kaptunk. További SDS−PAGE 

vizsgálatok segítségével kimutattunk olyan hemicelluláz enzimeket (β−mannozidáz, 

β−xilozidáz) is, melyek meglétét más, a T. fusca enzimrendszerével nagy hasonlóságot mutató 

mikroszervezetekben már igazolták, de a T. fuscaban való előfordulásukra irodalmi utalást nem 

találtunk. 

Ezen előzetes ismeretek tükrében, a doktori értekezésemben tárgyalt kutatómunka fő 

célkitűzése: 

celluláz és hemicelluláz enzimeket kódoló gének izolálása a Thermobifida fuscaból, ezen 

belül: 

−expressziós génkönyvtár létrehozása a T. fusca TM51 törzsből, 

−a teljes könyvtár tesztelése cellulóz és hemicellulóz szubsztrátokon, 

−az izolált gének nukleotid sorrendjének meghatározása és elemzése, valamint a 

géntermékek jellemzése. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1 A lignocellulóz felépítése 

 

A növényi sejtfal lignocellulózát alkotó makromolekulák közül a legnagyobb mennyiségben 

jelenlevő komponens a cellulóz, amelyben a glükóz egységek β-1,4-glikozidos kötésekkel 

vannak összekapcsolva, így minden második monomer 180°-kal elfordulva helyezkedik el. 

Ennek fontos következménye, hogy a létrejövő polimer lineáris szerkezetű lesz, az ismétlődő 

szerkezeti egység a cellobióz. Az elnyúlt szalagszerű struktúrát intra− és intermolekuláris van 

der Waals erők, valamint hidrogén−híd kötések stabilizálják, ami a glükán láncok kristályos 

rendezettségét eredményezi. A természetben a cellulóz sohasem egyszerű láncok formájában 

található, hanem már a szintézis pillanatától kezdve az egymás mellett párhuzamosan 

elhelyezkedő láncokból kialakuló mikrofibrillumok formájában, ami a cellulóz alapvető 

strukturális egysége. A lánchossz, azaz a polimerizációs fok 2000-től egészen 25 000 glükóz 

egységig terjedhet, növényfajtól függően. A mikrofibrillumok mérete az elemi száltól, ami 36 

láncból áll, egészen az algák 1200 láncból álló fibrillumáig terjed. Az állati kötőszövet 

kollagénjéhez hasonlóan a cellulóz a növényekben strukturális szerepet tölt be, a sejtfal 

szilárdságát biztosítja (Kuga és Brown, 1991). 

A szorosan kötegekbe rendezett cellulóz mikrofibrillumok egy mátrixba ágyazódnak, 

amelynek alkotói további poliszacharidok (hemicellulózok és pektinek), illetve a fehérje 

természetű extenzinek. 

A hemicellulóz fogalmát a múlt század végén alkalmazták először a sejtfal könnyen 

hidrolizálható komponenseire, amelybe a nehezen bontható cellulóz nem tartozott bele. A 

hemicellulózok alapvető sajátossága, hogy híg lúgokban jól oldódnak. A legtöbb hemicellulóz 

nem homopolimer, hanem heteropoliszacharid, bennük az alábbi egyszerű cukrokat lehet 

kimutatni: D−xilóz, D−glükóz, D−mannóz, D−galaktóz, D−glükuronsav, L−arabinóz. A 

polimerizáltsági fok 70 és 200 között van (Puls és Poutanen, 1989). A xilán a cellulóz után a 

második legnagyobb mennyiségben jelenlevő poliszacharid, a növények teljes szárazanyagának 

30-35%-át alkotja. Eltérően a cellulóztól, ami a sejtfal állandó összetételű komponense, a xilán 

felépítése a különböző növényekben igen változatos. A keményfákban a xilán O-acetil-4-O-

metilglükuronoxilán formában van jelen. Ez a poliszacharid legalább 70 darab xilóz egységből 

épül fel (az átlagos polimerizáltsági fok 150 és 200 között van), amelyben a monomerek β-1,4-

glikozidos kötésekkel kapcsolódnak össze. Minden tizedik xilóz egységhez kapcsolódik egy 4-
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O-metilglükuronsav. A keményfákban található xilán másik fontos jellemzője, hogy benne 

számos xilóz acetilált formában van jelen. A sűrűn elhelyezkedő acetil csoportoknak köszönhető 

a xilán részleges vízoldékonysága. A puhafákat alkotó xilán arabino-4-O-metilglükuronoxilán. A 

keményfákkal összevetve magasabb a 4-O-metilglükuronsav tartalmuk, de nem acetiláltak. Az 

acetil csoportok helyett α-L-arabinofuranóz egységek kapcsolódnak α-1,3-glikozidos kötésekkel 

a xilóz tartalom közel 12%-ához. A puhafák xilán láncai rövidebbek, a polimerizáltsági fok 70 és 

130 között van. A xilán jellemzően heteropoliszacharidként jelenik meg a növényekben, bár 

dohányból például izoláltak már homoxilánt, amely csak xilóz egységekből épül fel, de ez a 

forma nem túl elterjedt a természetben (Beg et al., 2001). A xilán mellett a mannán a másik 

jelentős hemicellulóz frakció, amely mannóz vagy mannóz és glükóz monomerekből álló, β-1,4-

glikozidos kötésekkel kapcsolódó lineáris polimer. A puhafák fő hemicellulóz frakciója az O-

acetilgalaktoglükomannán, melynek gerincét mannóz és glükóz monomerek alkotják 3:1 

arányban. Néhány mannóz egységhez α-1,6-glikozidos kötésekkel galaktóz monomerek 

kapcsolódnak, s a glükóz egységek kisebb mértékben acetiláltak. A mannán főként tápanyag 

raktározó szerepet tölt be többféle növény gumójában és endospermiumában, de néhány zöld 

alga esetében a sejtfal kristályos struktúrájának kialakításában a mannán veszi át a cellulóz 

szerepét (Stoll et al., 1999). 

Ezek a változatos felépítésű rövidebb hemicellulóz egységek a szorosan kötegekbe 

rendezett cellulóz mikrofibrillumokhoz tapadnak, s ezekhez a komplex fonalakhoz kapcsolódnak 

az extenzinek közvetítésével a savas karakterű pektin láncok. Az egész struktúrát végül a 

beépülő lignin teszi szilárddá, de amellett, hogy szilárdságot ad a sejtfalnak a lignin megvédi a 

növényt a kórokozók, rovarok és más kártevők támadásával szemben. 

A lignin  komplex, fenilpropán egységekből álló polimer, változatos belső 

keresztkötésekkel. A lignin összetétele növénycsoportonként eltérő. A nyitvatermőkben koniferil 

alkoholt, a zárvatermők többségében koniferil és szinapil alkoholt, míg a fűfélékben ezek mellett 

még para-kumaril alkoholt is tartalmaz (Ladisch et al., 1983). A lignin abban is különbözik a 

többi biopolimertől, hogy a véletlenszerű háromdimenziós struktúrája nem tartalmaz ismétlődő 

egységeket. Másik érdekes jellegzetessége, hogy nagy energiatartalma ellenére sem ismerünk 

olyan mikroorganizmust, amely egyedüli energiaforrásként tudná használni ezt a szubsztrátot. 

Néhány szervezetnek, főként a fehér korhasztó gombáknak azonban mégis vannak olyan 

enzimei, amelyek lehetővé teszik a lignin lebontását (Leisola és Garcia, 1989). 
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2.2 A lignocellulóz lebontásában szerepet játszó enzimek 

 

Bár a növényi sejtfal komponensei egyszerű ismétlődő kötésekkel kapcsolódnak és többségük 

külön−külön könnyen bontható, a lignocellulóz mégis egy enzimesen nehezen támadható anyag. 

Ez azzal magyarázható, hogy az alkotó elemek közül sok a hidrofób tulajdonságú (lignin, 

cellulóz, extenzinek), továbbá szorosan rendezett alakjuk, illetve egymásra épülésük változatos 

kombinációi gátat vetnek az egyszerű hidrolitikus bontásnak (Lynch és Wood, 1992). A 

természetben csak a mikroorganizmusok között ismerünk olyat, amely összetett 

poliszacharid−hidroláz enzimrendszerének köszönhetően képes a lignocellulóz lebontására. A 

magasabbrendű szervezetek, rovarok, növényevő hüllők, madarak, emlősök mind mikroba 

partner segítségére szorulnak, s e mikrobák hidrolázai teszik számukra lehetővé a lignocellulóz 

lebontását a tápcsatornában (Dehority, 1991). 

A sejtfalat alkotó poliszacharidok közül a legegyszerűbb szerkezetű cellulóz lebontásához 

is egy sor enzimre van szüksége a mikroorganizmusoknak, amit az irodalom celluláz 

komplexnek vagy valódi celluláz rendszernek nevez. Ezek a komplexek három fő alkotóból 

állnak: endoglükanázokból (1,4-β-D-glükán glükanohidrolázok, EC 3.2.1.4), exoglükanázokból 

vagy cellobiohidrolázokból (1,4-β-D-glükán cellobiohidrolázok, EC 3.2.1.91) és a β-

glükozidázokból vagy cellobiázokból (β-D-glükozid glükohidrolázok, EC 3.2.1.21). A celluláz 

enzimrendszer tagjai között szinergista kölcsönhatást lehet kimutatni: az endoglükanázok 

véletlenszerűen hasítják a cellulózlánc amorf régióit, és szabad láncvégeket képeznek. A 

cellobiohidrolázok ezekről a láncvégekről hasítanak le cellobióz egységeket. A cellobiázok a 

végtermékgátlást akadályozzák azáltal, hogy a cellobiózt folyamatosan hidrolizálják 

(Woodward, 1991). 

A növényeket alkotó hemicellulóz heterogenitásának és összetett kémiai természetének 

köszönhetően a xilán és a mannán lebontásához számos eltérő specificitású és 

hatásmechanizmusú hidrolitikus enzim egyidejű jelenlétére van szükség. Egy xilanolitikus 

enzimrendszer a következő komponensekből épül fel: endoxilanázokból (1,4-β-D-xilán 

xilanohidroláz, EC 3.2.1.8), amelyek a xilánt a lánc belsejében, véletlenszerűen hasítják; β-

xilozidázokból (1,4-β-D-xilán xilohidroláz, EC 3.2.1.37), melyek a xilooligoszacharidok 

hasítását végzik xilóz végterméket adva. A különböző oldalláncok eltávolítását α-L-

arabinofuranozidáz (EC 3.2.1.55), α-glükuronidáz és acetilxilán észteráz enzimek végzik (Beg et 

al., 2001). 
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A másik jelentős hemicellulóz frakció, az O-acetilgalaktoglükomannán monomer 

komponensekké történő hidrolízise endomannanáz (1,4-β-D-mannán mannanohidroláz, EC 

3.2.1.78), β-mannozidáz (1,4-β-D-mannán mannohidroláz, EC 3.2.1.25), β-glükozidáz (β-D-

glükozid glükohidrolázok, EC 3.2.1.21), α-galaktozidáz (EC 3.2.1.22) és acetilmannán észteráz 

enzimek szinergisztikus együttműködését igényli (Stoll et al., 1999). 

1983-ban sikerült csak igazolni a gombák peroxidázainak szerepét a ligninbontásban, a 

prokarióták ligninbontó képességéről pedig 1988-tól jelentek meg az első adatok, amelyek a 

baktériumokban is kimutatták a peroxidáz aktivitást (Ramachandra et al., 1988). Míg a 

baktérium− és gombaeredetű celluláz és hemicelluláz rendszerek mind összetételüket, mind 

hatékonyságukat tekintve igen hasonlóak, addig a ligninbontó képességüket tekintve a 

prokarióták teljesítménye jóval a gombáké mögött marad; ezek a mikrobák csak mintegy 20 %-át 

képesek lebontani az eredeti lignintartalomnak (Crawford, 1986; Basaglia et al., 1992). A 

baktériumok lignin degradációs mechanizmusa abban is különbözik a gombákétól, hogy a lignin 

szolubilizáció eredménye nagy molekulasúlyú lignokarbohidrát komplexumok megjelenése 

(Ramachandra et al., 1987). A ligninbontás elsődlegesen aerob folyamat, ami azzal jár, hogy 

anaerob viszonyok között a lignin hosszú ideig fennmaradhat (Van Soest, 1994). 

 

2.3 A Thermobifida-fajok jellemzése 

 

2.3.1 A Thermobifida-nemzetség rendszertana 

 

A Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (McCarthy, 1989) szerint a 

Thermomonospora−nemzetségbe a következő fajok tartoznak: a kristályos cellulóz bontására 

képes Thermomonospora curvata, Thermomonospora fusca és Thermomonospora alba, valamint 

a nem cellulolitikus Thermomonospora chromogena, Thermomonospora mesophila és 

Thermomonospora formosensis. Ezek közül a T. curvata, T. fusca és a T. chromogena képes 

50°C feletti növekedésre.  

 A Thermomonospora fajok agar táptalajon elágazó, nem fragmentálódó szubsztrát− és 

légmicéliumokat, ezeken egyedülálló, hőérzékeny aleuriospórát képeznek. A spórák lehetnek 

nyél nélkül rögzülők, de gyakrabban találhatóak az elágazó hifa végén kialakuló 

konidiumtestben. Sok törzs esetében a dichotomiás elágazások olyan sűrűn állók, hogy 

mikroszkópos vizsgálattal csak a tagolatlan spóratömeg látható. Spóráik mérete 0,5 - 2,0 µm 

között változik. A spórák felszíne lehet sima (T. fusca, T. alba, T. mesophila) vagy tüskés (T. 
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curvata, T. chromogena). Gram pozitívak, a sejtfaluk mezo-diamino-pimelinsavat tartalmaz. 

Aerobok, kemo-organotrófok. Mindegyik idetartozó törzs szaporodik 40-48°C között, pH = 7-9 

intervallumban. Kataláz, deamináz, β-glükozidáz és β-galaktozidáz pozitívak. Az eszkulint, 

xilánt, kazeint, zselatint és karboximetilcellulózt (CMC) hidrolizálják. Egyik törzs sem képes a 

kitin bontására. Spóráik 90°C-on fél óra alatt elpusztulnak, és novobiocin szenzitívek. G+C 

arányuk 66-72%. A törzsek fenntartása különösen a termofil fajok esetében igényel nagy 

körültekintést. Ezek a növekedés nyugvó fázisában hajlamosak az autolízisre. 

 A legújabb, Zhang és munkatársai (1998) nevéhez fűződő, a 16S riboszómális RNS 

szekvencia analízisén alapuló taxonómiai kutatások teljesen átszabták az igen heterogén 

Thermomonospora−nemzetséget. Ezek alapján a Thermomonospora curvata maradt az eredeti 

Thermomonospora−nemzetség egyetlen tagja. A Thermomonospora mesophila a Microbispora, 

a Thermomonospora formosensis pedig az Actinomadura−nemzetségbe került át. A 

Thermomonospora alba és a Thermomonospora fusca fajok egy új, Thermobifida elnevezésű 

nemzetségbe kerültek, mely genus a Nocardiopsaceae család tagja. A nemzetség típustörzse a 

Thermobifida alba lett. 

 Az újonnan létrehozott Thermobifida−nemzetség tagjainak legjellegzetesebb 

tulajdonsága, hogy kiemelkedő cellulózbontó képességű, talaj−, ill. komposztlakó 

mikroszervezetek. E tulajdonságok jellemzik a nemzetség új tagját, a Thermobifida cellulolyticat 

is, melynek típustörzsét Magyarországon izolálták és jellemezték (Kukolya et al., 2002). 

 

2.3.2 A Thermobifida−fajok élettani jellemzése, szerepük a lignocellulóz átalakításában a 

komposztálás során  

 

A sugárgombák a vízoldhatatlan szilárd fázisú tápanyagokhoz alkalmazkodtak. Egy sor hidroláz 

enzimet választanak ki, ha a hifáik fizikai kontaktusba kerülnek a lignocellulózzal (McCarthy és 

Williams, 1992). A termotoleráns és termofil lignocellulózbontó aktinomicéták természetes 

közege a komposzt. Az átlagos lignocellulóz alapú nyers komposztot gyorsan kolonizálják a 

mikroorganizmusok. Az első pár napban, a komposztálás mezofil fázisában, a szubsztráttól 

függően diverz, mezofil mikroba közösség alakul ki, amelyben eleinte a gombák dominálnak; a 

közeg ilyenkor enyhén savas karakterű (pH = 4-6). Az egyszerűen metabolizálható szerves 

savak, mint pl. az ecetsav elfogyásával, s az ammónia megjelenésével a pH lúgos tartományba 

csap át (pH = 7-9). Ahogy melegszik a komposzt, úgy kerülnek előtérbe a termofil szervezetek, 

és fokozatosan meghatározóvá válnak a lignocellulózbontó aktinomicéták (Stutzenberger, 1991). 
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Az intenzív aerob folyamatok oxigénhiányos zónákat alakítanak ki a komposzthalom belsejében, 

így a termofil, aerob sugárgombák jól körülhatárolt területen, közvetlenül a felszín alatt 

helyezkednek el. Ez egy fehér, krétaporszerű sáv, amely a komposzthalom feltárásakor jól 

megfigyelhető.  

 Ebből a zónából leggyakrabban a Thermobifida−nemzetség termofil faja, a T. fusca 

izolálható. Több olyan irodalmi adat is ismert, amellyel ezt alá lehet támasztani. A maximális 

cellulózbontás akkor mérhető, amikor a hőmérséklet eléri az 53-63°C-ot, ez egybeesik a 

Thermobifida populáció felfutásával. Dewar palackos kísérletekkel igazolni lehetett, hogy a T. 

fusca tiszta tenyészetek steril lignocellulóz szubsztráton spontán melegedést okoztak, a 

komposzthalomban is gyakran mért 75-80°C hőmérséklet maximummal (Lacey, 1980). A 

Thermobifida törzsek fermentlevéből nyert nyers enzimpreparátumok sajátosságai megegyeznek 

a komposztból izolált minták biokémiai sajátosságaival. Ezeket a komposzt bármely részéből ki 

lehet mutatni nemcsak a látható, krétaporszerű növekedési zónából (McCarthy, 1987; McCarthy 

és Williams, 1992). Az utóbbi adatok a T. fusca cellulázainak, xilanázainak biokémiai vizsgálata 

során kapott eredményekkel is összhangban vannak. Ezek az enzimek mind hőstabilak és 

ellenállóak a proteolitikus hatásokkal szemben, ami biztosítja az enzimek hosszú idejű 

fennmaradását még a komposztálás körülményei között is (Stutzenberger, 1991). 

 

2.3.3 A Thermobifida fusca poliszacharid−hidroláz enzimrendszerének jellemzése 

 

A Nemzetközi Biokémiai Egyesület (IUB - International Union of Biochemistry) Nomenklatúra 

Bizottsága (The Nomenclature Commitee) az enzimeket az általuk katalizált specifikus kémiai 

reakció, ill. az enzim szubsztrátspecificitása alapján hat főcsoportba osztotta, s ezek listáját 

enzim katalógusban (EC) tette közzé. Az osztályba sorolt enzimek mindegyike egy négytagú 

számot kap, melyben az első, a második és a harmadik szám a fő, al és al-al csoportot jelöli, a 

negyedik számot pedig az enzim szubsztrátspecificitása határozza meg. Ezek alapján a 

poliszacharidok lebontását végző enzimek a harmadik (Hidrolázok) főcsoportba tartoznak. 

Jelölésük: EC 3.2.1.X, ahol az első három számjegy mutatja, hogy ezek az enzimek az O-glikozil 

kötéseket hidrolizálják, a negyedik szám pedig az enzim megfelelő szubsztrátját jelzi. 

 Az enzimek ilyen módon történő osztályba sorolásával szemben − előnyei mellett − több 

probléma is felmerült. A glikozil−hidrolázok esetében például ez az osztályozás nem helyez 

hangsúlyt az enzimek szerkezeti sajátosságaira. Ez a besorolás, amely főleg az enzimek 

szubsztrátspecificitásán alapul, nem vesz figyelembe olyan evolúciós eseményeket, amelyek 
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változást idézhetnek elő a specificitásban, ill. − ritkább esetekben − a reakció típusában, és 

esetenként különböző térszerkezetű polipeptideket ugyanannak a reakciónak, ugyanazon a 

szubsztráton történő katalízisére kényszerítenek. További, az EC−osztályozással kapcsolatban 

felmerülő probléma az, hogy nem alkalmazható a széles szubsztráthasznosítású enzimekre 

(Henrissat, 1991).  

 Mindezek az érvek és az egyre növekvő számú aminosav szekvenciák miatt szükségessé 

vált az enzimeket osztályozó rendszer módosítása. A glikozil−hidrolázok primer szekvenciáinak 

összehasonlításán alapuló osztályozás Henrissat (1991; Henrissat és Bairoch, 1993) nevéhez 

fűződik, aki az addig ismert enzimek katalitikus doménjeinek aminosav homológiája alapján 35 

családba sorolta azokat (ez a szám ma már több mint 60-ra bővült). Mivel a fehérjék aminosav 

szekvenciája és térszerkezete között szoros összefüggés van, ez a módszer a 

szubsztrátspecificitáson alapuló besorolással szemben lehetőséget ad az enzim szerkezeti 

sajátosságainak vizsgálatára, segít az enzimek közötti evolúciós kapcsolatok feltárásában. 

Általánosságban elmondható, hogy az azonos családba tartozó enzimek által katalizált reakciók 

típusa megegyezik: vagy inverzióval, vagy retencióval hasítanak. A fehérjék térszerkezete is 

jellemző egy családon belül, amire számítani is lehet a család tagjai között megfigyelhető 

szignifikáns szekvencia homológiák alapján. Ezzel szemben eltérő lehet az egyes családtagok 

szubsztrátspecificitása. Bizonyíték erre az, hogy a glikozil−hidrolázok (GH) 6. családjában 

egyaránt találhatunk endo− és exohatású enzimeket. Mivel az enzimek által felvett térszerkezet 

jobban konzervált tulajdonság, mint aminosav sorrendjük, egyes enzimcsaládokat ún. klánokba 

csoportosítottak. Ezt az is indokolta, hogy az újonnan azonosított enzimek szekvenciái gyakran 

több családdal is kapcsolatot mutattak, ill. az enzim szerkezeti vizsgálatok során hasonlóságokat 

tudtak kimutatni különböző családokba tartozó enzimek között. 

 Az aminosav szekvenciák vizsgálata nem mindig elegendő az egyes enzimek egyértelmű 

besorolásához, főként olyan enzimek esetén nem, melyek egymással igen távoli rokoni 

kapcsolatban álló szervezetekből származnak. Ilyenkor hatékony segítséget nyújt a hidrofób 

cluster analízis (HCA) (Gaboriaud et al., 1987), amelyet a glikozil−hidrolázok osztályba 

sorolására szintén Henrissat és munkatársai (1989) alkalmaztak először, amikor az addig ismert 

cellulázokat 6 családba (A-F) sorolták be. A módszer alapjául az aminosav szekvencia 

kétdimenziós ábrázolása szolgál. Ebben a kétdimenziós mintázatban először meghatározzák a 

hidrofób csoportokat, majd ezeket használják fel a szekvencia összehasonlítás során. A módszer 

legnagyobb előnye az, hogy lehetőséget ad távoli rokonsági kapcsolatban álló szervezetekből 

származó fehérjék összevetésére is. A HCA további előnye, hogy segítségével egyértelműen 
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kimutathatók a fehérjék térszerkezetében meglévő hasonlóságok akár igen alacsony (10%) 

aminosav szekvencia homológia mellett is. A módszer jól ki tudja mutatni az olyan domének 

közötti homológiát is, melyeket változatos méretű és összetételű szegmensek választanak el 

(Henrissat et al., 1998). A HCA alkalmazásával Henrissat bizonyítékokat szolgáltatott arra, hogy 

a baktérium− és gombaeredetű cellulázok között jelentős hasonlóságok lehetnek. Mivel az aktív 

centrumok és/vagy a szubsztrátkötő helyek bizonyos részei igen konzervatívok a homológ 

doménekben, az aktivitás szempontjából létfontosságú régiók meghatározását és a potenciális 

katalitikus aminosavak azonosítását is megkísérelték ezzel a módszerrel (Henrissat et al., 1989). 

 

2.3.3.1 Az eddig ismert Thermobifida fusca eredetű cellulázok és hemicellulázok ismertetése és 

besorolása 

 

A T. fuscanak, hasonlóan a többi, a növényi sejtfalat alkotó lignocellulóz bontására képes 

mikroszervezethez, összetett poliszacharid−hidroláz enzimrendszere van. E rendszer tagjairól ma 

már sok információ áll rendelkezésünkre: tíz részletesen jellemzett fehérjéről vannak adataink, és 

ismerjük az ezeket kódoló gének nukleotid sorrendjét is. 

 

A T. fusca celluláz rendszerének eddig ismert tagjai: 

 

•három endoglükanáz: Cel9B, Cel6A, Cel5A (endo-1,4-β-D-glükán-4-glükanohidrolázok, 

E.C.3.2.1.4) (Hu és Wilson, 1988; Lao et al., 1991; Jung et al., 1993), 

 

•két exoglükanáz vagy cellobiohidroláz: Cel6B, Cel48A (exo-1,4-β-D-glükán 

cellobiohidrolázok, E.C. 3.2.1.91) (Zhang et al., 1995; Irwin et al., 2000), 

 

•egy exo/endoglükanáz: Cel9A (endo-1,4-β-D-glükán-4-glükanohidroláz, E.C. 3.2.1.4) (Lao 

et al., 1991; Jung et al., 1993) és 

 

•egy cellobiáz vagy β-glükozidáz: BglC (β-D-glükozid glükohidrolázok, E.C. 3.2.1.21) 

(Spiridonov és Wilson, 2001). 
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A T. fusca hemicelluláz rendszerének eddig ismert tagjai: 

 

•két endoxilanáz: TfxA, XylA (1,4-β-D-xilán xilanohidroláz, E.C. 3.2.1.8) (Irwin et al., 

1994; Blanco et al., 1997; Ghangas et al., 1989) és 

 

•egy endomannanáz: Q1.1 (1,4-β-D-mannán mannohidroláz E.C. 3.2.1.78) (Hilge et al., 

1998; Hilge et al., 2001). 

 

2.3.3.2 A Thermobifida fusca eredetű glikozil−hidrolázok doménszerkezete, térszerkezete és 

hatásmechanizmusa 

 

Az T. fuscaból származó eddig jellemzett cellulázok és hemicellulázok igen változatosak 

méretük és összetételük tekintetében is. A legkisebb közülük egy 338 aminosavból álló xilanáz, a 

legnagyobb celluláz pedig 984 aminosavból épül fel. A glikozil−hidrolázok legnagyobb részéhez 

hasonlóan ezek is moduláris szerkezetűek, a katalitikus domén mellett található bennük egy vagy 

több szénhidrátkötő domén is (Warren, 1996; Gilkes et al., 1991). A katalitikus domének 

konszenzus aminosav szekvenciái alapján a hét celluláz öt különböző családba sorolható be: a 

Cel6A(E2) és a Cel6B(E3) a glikozil-hidrolázok 6., a Cel9B(E1) és a Cel9A(E4) a 9., a 

Cel5A(E5) az 5., a Cel48A(E6) a 48. (Henrissat et al., 1998), a BglC (intracelluláris β-

glükozidáz) pedig a glikozil-hidrolázok 1. családjába tartozik (Spiridonov és Wilson, 2001).  

 Az extracelluláris cellulázok mindegyikében találhatunk szénhidrátkötő domént, ezek 

elsősorban cellulózkötő domének (CBD). A cellulózhoz való kötődésük a legtöbb esetben már 

kísérletesen bizonyított, de akad közöttük olyan, amely a cellulóz mellett más 

poliszacharidokhoz is képes kötődni, pl. kitinhez, xilánhoz vagy β-1,3-glükánhoz (Beguin, 1990; 

Warren, 1996) . A T. fusca cellulózkötő doménjei között a legelterjedtebb a CBD 2 típus, mely 

mindegyik cellulázban megtalálható, sőt még két hemicellulázban is (ManZ, XylA). A kettes 

típus mellett találkozhatunk még hármas(CBD 3) és hatos(CBD 6) típusú cellulózkötő 

doménekkel is. A Cel9A(E4) processzív celluláz esetében vizsgálták a két szénhidrátkötő modul 

(egy belső CBD 3 és egy N-terminálison elhelyezkedő CBD 2) szerepét a cellulóz 

hidrolízisében. Míg a belső cellulózkötő domén eltávolítása után az enzim képes volt a 

szubsztráthoz kötődni, de csaknem teljesen elvesztette az aktivitását, addig a másik cellulózkötő 

domén eltávolítása után az enzim képtelen volt kötődni, de aktivitása egy részét megtartotta. A 

hidrolízis során keletkező oldható, ill. nem oldható redukáló cukrok arányából azt a 
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következtetést vonták le, hogy a CBD3 fontos szerepet tölt be szubsztráthoz való kötődés és 

aktivitás befolyásolása mellett az enzim processzivitásában is (Irwin et al., 1998).  

 A cellulózkötő domének mellett találhatunk még bennük fibronektin III típusú 

doméneket, valamint PKD (polycystic kidney disease like domain) és ún. celD N doméneket, 

amelyek szintén a fehérje−szénhidrát kölcsönhatásban játszanak szerepet (Warren, 1996).  

 Az eddig ismert három hemicelluláz, három különböző családba sorolható: a 

glikozil−hidrolázok 5. (Q 1.1), 10. (XylA) és 11. (TfxA) családjába. Közülük kettő tartalmaz 

CBD 2 cellulózkötő domént, amelyek jelenléte nem meglepő a hemicellulázokban sem, mivel a 

cellulóz a növényi sejtfal egyetlen állandó összetételű komponense, így biztos célpont a lebontó 

mikroszervezetek számára (Shimada et al., 1994; Blanco et al., 1997).  

  A különböző funkciójú doméneket változatos hosszúságú linker szekvenciák kötik össze. 

Ezek az összekötő szekvenciák a Cel6B(E3) exoglükanáz és a Cel6A(E2) endoglükanáz esetében 

egyben glikozilálási helyek is. A Cel6B(E3) enzim 5%, a Cel6A(E2) enzim pedig 2% cukorrészt 

tartalmaz. Számos tanulmány jelent már meg, amelyekben a glikozilálás szerepét vizsgálták a 

cellulázok funkciójában. Az E3 enzim esetében a nem glikoziláló Escherichia coli, a részben 

glikoziláló Streptomyces lividans és a T. fusca által termelt enzimek tulajdonságait 

tanulmányozva nem tudtak különbségeket kimutatni az aktivitás, a cellulózkötő képesség, a 

termostabilitás és a proteolízissel szembeni érzékenység tekintetében sem. Mindez bizonyítja, 

hogy a cukor komponens nem követelmény ezen funkciókhoz. Az is valószínűtlen, hogy a cukor 

jelenléte összefügg az enzim szekrécióval, mivel a T. fusca által szekretált hat celluláz közül 

csak kettő glikozilált (Zhang et al., 1995). Más szerzők szerint azonban a glikozilálás védelmet 

nyújthat a proteolízissel szemben bizonyos körülmények között (Warren, 1996). Amikor a 

Cel6B(E3) enzimet kódoló gént S. lividans gazdában fejeztették ki, a heterológ fehérje kevésbé 

degradálódott a tenyésztési idő előrehaladtával, mint a többi T. fusca celluláz. Ennek nem lehet 

magyarázata a glikozilálás (mivel a Cel6A(E2) enzim is glikozilált). A megoldás talán a 

Cel6B(E3) enzim a többi celluláztól eltérő linker szekvenciája, mely a proteolízis kitüntetett 

helye (Zhang et al., 1995). 

 Az viszont tény, hogy a cellulózbontás előrehaladtával a T. fusca cellulázok érési 

folyamaton esnek át, melynek során megváltozhat az enzim aktivitása és szubsztrátspecificitása. 

Ez a poszttranszlációs modifikáció hatékony módszer arra, hogy a mikroorganizmusok 

viszonylag kis energia befektetéssel, gyorsan állítsanak elő módosult aktivitású és jobb 

hatékonyságú enzimet. A poszttranszlációs modifikációnak köszönhetők továbbá a diagnosztikai 

és taxonómiai célokra jól használható összetett zimogram mintázatok is (Warren, 1996). 
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A glikozil−hidrolázok katalitikus reakcióinak két alaptípusa van: a retenció és az 

inverzió. Az inverzióval hasító enzimek esetében megfordul az anomer centrumon a 

hidroxil−csoport konfigurációja azon a ponton, ahol a cellulóz lánc elhasad és a β-glikozidos 

kötés hidrolízise során α térállású anomer keletkezik (single nucleophilic displacement). Ezzel 

szemben, a retencióval hasító enzimek esetében megmarad a hidroxil−csoport eredeti térállása az 

anomer szénatomon (double displacement mechanism). E reakciótípus további jellemzője az, 

hogy a hidrolízis során egy kovalens szubsztrát−enzim intermedier alakul ki. Mindkét reakció 

során fontos szerepet játszik az aktív centrumon található két karboxilsav (katalitikus 

karboxilok), amelyek minősége és egymáshoz viszonyított helyzete konzervatív az ugyanabba a 

családba tartozó enzimek körében. A katalitikus karboxilok azonosítására többféle genetikai és 

kémiai módszer létezik. Röntgendiffrakcióval kimutatták, hogy a retencióval hasító enzimek 

esetében a két katalitikus karboxil 5.5 Å távol van egymástól, míg az inverzióval hasító enzimek 

esetében ez a távolság 6.5-9.5 Å. A különbség magyarázata valószínűleg az, hogy az utóbbi 

esetben a víz molekulának és a szubsztrát molekulának egyidőben kell elhelyezkednie a két 

katalitikus karboxilcsoport között (1. ábra). 

 Az aminosav homológiák alapján családba sorolt glikozil−hidrolázok esetében 

elmondható, hogy az azonos családba tartozó enzimek ugyanazt a mechanizmust alkalmazzák a 

szénhidrát lánc hidrolízisére, tehát vagy retencióval vagy inverzióval hasítanak (Warren, 1996). 

 Ugyanez az egyöntetűség azonban nem mondható el az azonos családba tartozó enzimek 

szubsztrátspecificitásáról. Ez eltérő lehet a családokon belül. Egyazon családban találkozhatunk 

például olyan endoglükanáz enzimmel, amely a cellulóz lánc belsejében hasít, illetve olyan 

exoglükanázzal (cellobiohidrolázzal), amely a lánc redukáló vagy nem redukáló végéről hasít le 

cellobióz egységeket. Például a Trichoderma reesei egyik cellobiohidroláza (CBH II) és a T. 

fusca Cel6A(E2) endoglükanáza egyazon enzimcsaládba tartoznak (glikozil−hidrolázok 6. 

családja, korábban B). A két enzim katalitikus doménjének térszerkezete igen hasonló (α/β 

barrel mindkét esetben). Amikor azonban a két enzim cellulázaktivitását vetették össze, a 

Cel6A(E2) sokkal aktívabbnak bizonyult CMC-n, és jelentős endoglükanáz aktivitást mutatott, 

eltérően a CBH II enzimtől. A két hasonló felépítésű enzim eltérő aktivitására a választ az aktív 

centrumok szerkezeti vizsgálata során találták meg. Míg a Cel6A(E2) endoglükanáz aktív 

centruma nyílt árok formájú, addig a CBH II exoglükanáz aktív centruma csatorna alakú (2. 

ábra). E felismerés alapján állították fel azt a hipotézist, amely szerint az exo− és 

endoglükanázok közötti alapvető különbség abban rejlik, hogy az aktív centrumuk mennyire 

tudja megközelíteni a polimer szubsztrát belső β-1,4-glikozidos kötéseit. Az exoglükanázok 
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csatorna formájú aktív centruma a β-1,4-glikozidos kötések hidrolízisének lehetőségét a cellulóz 

molekulák végeire korlátozza. Ezt a feltételezést azzal is alátámasztották, hogy a szintén a 6. 

családba tartozó, Cellulomonas fimiből származó cellobiohidrolázról (CbhA) eltávolították a 

csatorna "tetejét" képező hurkokat. Az így módosított enzim aktivitásának vizsgálata során azt 

tapasztalták, hogy ennek a mutánsnak megnövekedett az endoglükanáz aktivitása, azaz képessé 

vált a cellulóz lánc belsejében lévő glikozidos kötések hidrolízisére is(Meinke et al., 1995). 

 

 

 

 

1. ábra A glikozidos kötés hidrolízisének katalitikus mechanizmusa: retenció vagy inverzió. 
A retencióval történő glikozid hidrolízis (a) eredményeként a szubsztrát anomer szénatomjának 
konfigurációja − kettős áthelyeződés révén − megőrződik. Az inverzióval történő glikozid hidrolízis (b) 
eredményeként az anomer szénatom konfigurációja − egyszeri nukleofil áthelyeződés révén − megfordul. 
Ily módon a β − glikozidos kötés hidrolízisével α − konfigurációjú termék keletkezik. 
 

 

 

 

a. 

b. 
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2. ábra Az endoglükanázok(a) és exoglükanázok(b) 3D szerkezete 
Az endoglükanázok aktív centruma nyílt árok formájú(a), az exoglükanázok aktív centruma pedig 
csatorna alakú(b). 
 

A T. fusca hidroláz enzimeinek egyik legkedvezőbb tulajdonsága az, hogy aktivitásukat 

magas hőmérsékleten is megőrzik. A kutatók a termostabilitás genetikai hátterének 

tanulmányozására két, a glikozil−hidrolázok 11. családjába tarozó xilanáz enzimet választottak 

ki. Az egyik a mezofil Streptomyces lividansból, a másik a termofil T. fuscaból származott. A két 

enzim katalitikus doménje igen nagyfokú (72%) hasonlóságot mutatott, de jelentős eltérés volt 

megfigyelhető a hőmérséklettűrésükben. A T. fuscaból származó enzim 75°C-on 18h inkubációt 

követően az aktivitásának 96%-át megtartotta, a S. lividansból származó enzim stabilitása 
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viszont 37°C felett rohamosan csökkent. A funkció és a térszerkezet közötti összefüggés 

tanulmányozásának hatékony módja az ún. DNS "összekeverés". Ebben az esetben a két enzim 

katalitikus doménjét kódoló DNS szakaszokat "szabdalták" fel, majd illesztették újra össze, 

véletlenszerűen. Az így létrejött kiméra enzimek hőmérséklettűrését összevetették az egyes 

enzimeket kódoló DNS szekvenciákkal, s egyértelműen megállapították, hogy azok az 

enzimkonstrukciók, amelyek termostabilitása meghaladta a S. lividansból származó xilanáz 

hőtoleranciáját, valamennyien a T. fuscaból kapták az N-terminálisukat kódoló DNS szakaszt 

(ill. annak bizonyos részeit). Így valószínűsíthető, hogy a fehérje N-terminálisán találhatók azok 

az aminosavak, amelyek fontos szerepet töltenek be az enzim termostabilitásában (Shibuja et al., 

2000). 

 Egy másik termostabil enzim, a Thermomyces lanuginosusból származó xilanáz 

kristályos szerkezetének vizsgálatakor megállapították, hogy annak termostabilitása a fehérjében 

jelenlevő diszulfid−hidaknak köszönhető (Gruber et al., 1998). 

A növényi sejtfal bontására képes mikroszervezetek a cellulóz hatékony hidrolízisének 

megvalósításához egy sor funkcionálisan eltérő hidrolitikus enzimet választanak ki. 

Tradicionálisan a cellulázok három fő csoportba oszthatóak: az első csoportba tartoznak az 

endoglükanáz enzimek, amelyek véletlenszerűen hasítanak a cellulóz láncok belsejében, főleg 

annak amorf régióit támadva. A második csoportba tartozó exo−hatású enzimek az így keletkező 

szabad láncvégekről hasítanak le cellooligoszacharidokat, főként cellobiózt. Végül a cellobiáz 

enzimek hidrolizálják glükózzá a keletkező cellobiózt, így oldva a végtermék gátlást. A 

kristályos cellulóz tökéletes degradációjához a három különböző funkciójú enzim együttes 

jelenlétére van szükség. Az egyes cellulázok szinergisztikus módon segítik egymást, amit az is 

alátámaszt, hogy a különböző enzimkombinációkat tartalmazó keverékek aktivitása meghaladja 

az egyes komponensek egyedi aktivitása alapján várható értékeket (Irwin et al., 1993).  

A különböző csoportokba tartozó enzimek kölcsönös együttműködése nem meglepő, 

mivel ez elsősorban az eltérő funkciójukból fakad. Az exo−hatású enzimek között fellépő 

szinergizmus, amit elsőként Fägerstam és Pettersson (1980) figyeltek meg, azonban nehezebben 

magyarázható. Az exocellulázok hagyományos definíciója, mely szerint azok a cellulóz lánc nem 

redukáló láncvégéről hasítanak le cellobióz egységeket, nem magyarázza azok szinergista 

együttműködését, sőt inkább azt feltételezi, hogy az egyidőben jelenlevő exoglükanázok között 

verseny folyik a korlátozott számban rendelkezésre álló hidrolízis helyekért, amelyekről 

korábban azt gondolták, hogy csak a nem redukáló láncvégeken találhatók. Eszerint a 

feltételezés szerint az enzimatikus hidrolízis igen alacsony hatásfokkal működött volna, hiszen a 
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szabad láncvégek egy része így kihasználatlan marad. Azóta számos publikáció látott napvilágot, 

melyek baktérium− és gombaeredetű exocellulázok szubsztrátspecificitását vizsgálták, s 

megtalálták a választ a különböző exoglükanázok között fellépő szinergizmus okának addig 

magyarázat nélkül maradt kérdésére. Ezek alapján az exohatású enzimek is legalább két 

csoportba sorolhatók: a hagyományosan a nem redukáló végről, ill. a redukáló végről támadó 

enzimek csoportjába. A két külön csoportba tartozó enzimek kölcsönhatásának köszönhető az 

ún. exo/exo−szinergizmus (Barr et al., 1996).  

 Ez a megfigyelés megállja a helyét a T. fuscaból leírt enzimek esetében is. Az eddig 

jellemzett két exoglükanáz a cellulózlánc két különböző végét részesíti előnyben. A T. fuscanak 

emellett még négy celluláza is van, amelyek között − egyetlen kivételtől eltekintve − 

szinergizmust nem tudtak kimutatni. Ez a kivétel az Cel9A(E4) enzim, ami egy érdekes 

processzív enzim, exo− és endoaktivitása egyaránt van. A hidrolízis termékeit figyelembe véve, 

melyek elsődlegesen oldható redukáló cukrok, ez az enzim exoglükanázként funkcionál. Más 

exoglükanázokkal összehasonlítva azonban alacsony, de valós endoglükanáz aktivitással 

rendelkezik (50-200-szoros endoglükanáz aktivitást mutatott T. fuscaból származó Cel6B(E3) 

exoglükanáz és a T. reesei két cellobiohidrolázához képest). E tulajdonságának köszönhetően 

képes szinergista együttműködésre mind endoglükanáz, mind pedig exoglükanáz enzimekkel.  

 Kérdés maradt viszont: ha az endoglükanáz enzimek között nem létezik szinergizmus, 

miért van szüksége a mikroorganizmusoknak két, három vagy akár még több, ugyanazt a 

funkciót betöltő enzimre? A T. fusca estében számos szénforráson (különböző oldható és 

oldhatalan cellulóz, ill. hemicellulóz szubsztrátokon) vizsgálták a termelődő cellulázok 

mennyiségi arányát. A kísérlet során azt a megfigyelést tették, hogy az eltérő szénforrásokon az 

egyes cellulázok különböző moláris arányban szintetizálódnak. Tehát a több, funkcionálisan 

hasonló endoglükanáz termelése alkalmazkodást jelent a mikroorganizmus részéről az éppen 

rendelkezésre álló szubsztráthoz. Ezt a megfigyelést erősíti az a tény, hogy bár a szinergizmus 

endo- és exo−hatású enzimek között egyértelműen megfigyelhető, az együttműködés mértéke 

nem mindenesetben egyforma, jelentősen befolyásolja azt pl. a szubsztrát minősége (Spiridonov 

és Wilson, 1998).  

 A celluláz enzimek között fellépő szinergisztikus együttműködést számos baktérium− és 

gombaeredetű enzimrendszer mellett, a különböző mikroszervezetekből származó cellulázok 

között is megfigyelték (Woodward, 1991; Kim et al., 1998).  

 A napjainkban már igen jól tanulmányozott, az egyes cellulázok között fellépő 

intermolekuláris szinergizmus mellett a cellulázok esetében az intramolekuláris szinergizmus 
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jelenségét is megfigyelték. Ma már tudjuk, hogy a cellulázok jelentős része moduláris fehérje, 

így ezek az enzimek a katalitikus domén mellett a legtöbb esetben diszkrét, függetlenül 

funkcionáló CBD-t is tartalmaznak. A hidrolitikus katalitikus és a nem hidrolitikus 

szubsztrátkötő domén között működő intramolekuláris szinergizmust már több esetben is 

bizonyították, pl. a Cellulomonas fimiből származó cellulázok esetében. A CBD eltávolítása után 

a katalitikus domén hidrolitikus aktivitása kristályos cellulózon lecsökkent, de az oldható 

cellulóz származékokon nem figyeltek meg változást. A két domén proteolízissel történő 

szétválasztása után megvizsgálták, hogyan befolyásolják a különálló domének a cellulóz 

hidrolízisét. Megállapították, hogy a CBD a cellulózbontásban véghezvitt közvetett szerepe 

mellett (az enzimet közvetlen kapcsolatba hozza a szubsztráttal, s megnöveli az enzim 

koncentrációt a szubsztrát felszínén), közvetlenül is részt vesz a hidrolízisben azáltal, hogy 

fizikailag széttördeli a cellulóz mikrofibrillumokat, így könnyebbé teszi a katalitikus domén 

hozzáférését az elemi szálakhoz (Din et al., 1994). 

 A katalitikus domén és a CBD közötti szinergizmus a magyarázata annak, hogy a 

moduláris fehérjeszerkezet (diszkrét hidrolitikus és szubsztrátkötő domén) miért ilyen elterjedt a 

cellulázok körében. Az eddig ismert, C. fimiből származó összes celluláz esetében a CBD 

eltávolítása a hidrolitikus aktivitás csökkenését eredményezte kristályos cellulóz szénforráson, 

ami feltételezi, hogy az intramolekuláris szinergizmus általános jelenség közöttük. 

 

2.3.3.3 A Thermobifida fusca celluláz és hemicelluláz génjeinek szabályozása 

 

A celluláz szintézis molekuláris szabályozásának vizsgálata során izoláltak egy transzkripciós 

regulátor fehérjét (CelR) kódoló gént a T. fusca YX törzsből (Lin és Wilson, 1988a; Lin és 

Wilson, 1988b; Spiridonov és Wilson, 1999). Ez a fehérje specifikusan kötődik a 

TGGGAGCGCTCCCA palindrom szekvenciához, mely DNS szakasz mind a hat eddig vizsgált 

extracelluláris celluláz gén 5' szabályozó régiójában jelen van 1-3 példányban. Mindez azt 

bizonyítja, hogy az összes, a genomban egyébként elszórtan elhelyezkedő cellulázgén a CelR 

fehérje transzkripciós szabályozása alatt áll, s egységes regulonként működik (Spiridonov és 

Wilson, 1998) (1. táblázat). 

 Kísérletekkel bizonyították továbbá, hogy a CelR egy konstitutívan termelődő represszor 

fehérje, mely csak az indukált körülmények között nevelt T. fuscaból izolált DNS (cel5A: 

Cel5A(E5) endoglükanázt kódoló gén) promoter régiójához képes kötődni (Spiridonov és 

Wilson, 2000). Az inducerként alkalmazott cukrok közül a cellobióz már igen alacsony 

koncentrációban (0,2 - 0,5 mM) elegendő a CelR–cel5A promoter disszociációjához, míg a 
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glükóz, galaktóz, mannóz, xilóz, arabinóz, szacharóz, laktóz ill. maltóz még 100 mM 

koncentrációban sem gátolták a kötődést. Mindez bizonyítja, hogy a cellobióz a cellulázgének 

valódi inducere, maga az indukció pedig a cellobióz és a CelR közvetlen kölcsönhatásán alapul. 

Cellobióz hiányában a CelR komplexet képez a cel gének promoter régiójában elhelyezkedő 14 

bp hosszúságú palindrom szekvenciával, s blokkolja az átírás folyamatát. Ha cellulóz van jelen a 

környezetben, a nem indukált körülmények között is termelődő, konstitutív cellulázok (ez az 

enzimkoncentráció igen alacsony, mindössze 3mM) cellobiózt szabadítanak fel, ami a sejtbe 

bejutva kapcsolódik a CelR fehérjéhez, az így már képtelen kötődni a promoter szakaszhoz, s 

megindulhat a cellulázok szintézise (Spiridonov és Wilson, 1999). Mivel a CelR fehérje operátor 

szekvenciája egyes cel gének előtt több kópiában is jelen van, ez lehetővé teszi a sejt számára a 

cellulázok termelésének moláris szabályozását is, hogy mindig a rendelkezésre álló 

szénforráshoz alkalmazkodva, annak optimális lebontását lehetővé tevő enzim "mix" 

szintetizálódjon. Ez az egyszerű mechanizmus biztosítja a sejt számára a gyors alkalmazkodást a 

változó körülményekhez, hatékonnyá teszi a cel regulont, és segíti elkerülni a felesleges celluláz 

termelést (Lin és Wilson, 1987; Spiridonov és Wilson, 1998).  

 A T. fusca celluláz rendszerének egyetlen intracelluláris tagja a cellobióz glükózzá 

bontását végző β-glükozidáz enzim, melyet egy kapcsolt géncsoport tagjaként írtak le 

(Spiridonov és Wilson, 2001). Ez az operon (bglABC) a β-glükozidáz enzimet kódoló gén 

mellett még két, a cukortranszport rendszer elemeit kódoló gént tartalmaz (cukorkötő és szállító 

fehérjék). 

 A β-glükozidáz enzim ugyanazt az indukciós−repressziós mintázatot mutatja, mint a T. 

fuscaból származó többi celluláz, ami felveti annak lehetőségét, hogy a bgl operon is a CelR 

transzkripciós regulátor negatív szabályozása alatt áll, bár a bglABC 5' szabályozó régiójában a 

14 bp hosszúságú palindrom szekvenciának csak egy tökéletlen (AGGGAGCGAGGCA) alakját 

találták meg, méghozzá igen messze a kódoló regiótól (Spiridonov és Wilson, 2001).  

 A xilanáz gének szabályozása feltehetően szoros összefüggést mutat a cellulázokéval, 

ugyanis az eddig ismert két endoxilanáz gén promoter régiójában is jelen van a CelR regulátor 

operátor szekvenciája. Ezt a felvetést tovább erősíti az a tény, hogy a lignocellulóz bontására 

képes mikroszervezetekből származó hemicellulázokon gyakran találni cellulózkötő domént. A 

kutatók magyarázata szerint mivel a cellulóz a növényi sejtfal egyetlen állandó összetételű és a 

legnagyobb mennyiségben jelenlevő komponense, ez az anyag kiindulópontot jelent a lebontó 

mikroszervezetek számára. Az indukciós kísérletek során az is kiderült, hogy hemicellulóz 

szénforráson a celluláz gének expressziója nem indul meg, ami feltételezi egy másik, eddig 
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ismeretlen szabályozó elem meglétét, mely szerepet játszhat a hemicelluláz szintézis 

szabályozásában.  

 A 14 bp hosszúságú palindrom szekvencia meglétét már különböző, Streptomyces eredetű 

celluláz gének szabályozó régiójában is felfedezték, így például a Streptomyces KSM9ből leírt 

cenC, valamint a Streptomyces halstediiből és a Streptomyces lividansból származó celA 

promoter szakaszán egyaránt megtalálták ezt a motívumot. A Streptomyces reticuli cel1 génje 

esetében bizonyították, hogy ez a DNS szakasz egy represszor fehérje célszekvenciája. Ennek a 

palindrom szekvenciának különböző, közeli evolúciós kapcsolatban álló fajokból származó 

celluláz és xilanáz génekben való jelenléte jelzi annak kitüntetett szerepét a szénhidrát 

anyagcsere folyamatok szabályozásában a Streptomycesekben és más magas G+C tartalmú 

Gram-pozitív baktériumokban (Spiridonov és Wilson, 1998; Spiridonov és Wilson, 2000). 

 

 
1. táblázat Az egyes celluláz gének bioszintézisének szabályozás a Thermobifida fuscaban 
 
 
Gén (termék) Riboszómakötőhely 14 bp hosszúságú palindrom 

szekvencia 

Celluláz koncentráció (nM) 

glükózon cellobiózon cellulózon 

cel9B (Cel9B) 12ggaagg7 74 TGGGAGCGCTCCCA 61 3,1 35 420 

cel6A (Cel6A) 10ggag7 76 TGGGAGCGCTCCCA 63 

177 TGGGAGTTCCTCC 166 

35 104 507 

cel6B (Cel6B) 13ggaag9 205 GGGAGAACTCCCA 193 

225 TGGGAGCGCTCCCA 212 

326 TGGGAGCGCTCCC 314 

3,7 149 1669 

cel9A (Cel9A) 9ggag6 49 TGGGAGCGCTCCCA 36 3,2 59 277 

cel5A (Cel5A) 9ggagg5 49 TGGGAGCGCTCCCA 36 3,7 33 372 

cel48A (Cel48A) 17ggagg13 250 TGGGAGCGCTCCC 238 

264 TGGGAGCGCTCCCA 251 

358 TGGGAGCGCTCCC 346 

3,3 177 1719 

 

 

2.4 Celluláz gének klónozása 

 

A lignocellulózbontó mikroszervezetek hidroláz enzimeinek tisztítására irányuló próbálkozások 

vezettek arra a felismerésre, hogy ezek a mikroorganizmusok számos enzimet termelnek, ún. 

összetett enzimrendszerük van, melynek segítségével képesek a növényi sejtfalat alkotó 

poliszacharidok hasznosítására. 
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 Az egyes enzimek részletes jellemzéséhez tiszta fehérjékre volt szükség, el kellett 

távolítani az enzimrendszer hasonló aktivitású komponenseit. Ez, épp a rendszer összetettsége 

miatt, gyakran nehéz feladatnak bizonyult. A probléma megoldását az egyes hidroláz enzimeket 

kódoló gének klónozása ígérte. Ez a megközelítés hatékony az egyes enzimek jellemzésekor más 

összetevők kiiktatására. A celluláz gének klónozása jó eszköz az egyes glikozidáz gének 

szerkezetének és expressziójának vizsgálatára is. 

 Celluláz gének nem cellulolitikus gazdában történő klónozásáról először 1978-ban 

számoltak be. A 80-as években a legelterjedtebben használt gazda az Escherichia coli volt, mivel 

az akkoriban klónozott gének jelentős része különböző cellulolitikus baktériumokból származott. 

Mellette szólt továbbá az a tény is, hogy az E. coli volt az a mikroszervezet, amely a legnagyobb 

számú és legsokoldalúbb genetikai eszköztárat nyújtotta a kutatók számára: többféle klónozó, 

szekvenáló és expressziós vektort; különböző törzseket változatos genetikai tulajdonságokkal és 

jó transzformációs hatékonysággal. Számos előnye mellett a kísérletek előrehaladtával 

megmutatkoztak az E. coli hátrányai is. A celluláz enzimek lokalizációját vizsgálva a Gram-

pozitív donorokból származó, főként extracelluláris enzimek a Gram-negatív E. coliban sejthez 

kötöttnek bizonyultak. Mindez arra utal, hogy az E. coli nem ismerte fel az N-terminálison 

található szignál szekvenciát, így nem tudta továbbítani a fehérjét az extracelluláris térbe. A 

másik jelentős eltérés abban mutatkozott, hogy az eredetileg glikozilált baktériumeredetű 

cellulázok az E. coliban kifejeztetve nem voltak glikoziláltak. Bár a glikozilálás az enzimek 

aktivitását nem befolyásolta, változás mutatkozott olyan lényeges tulajdonságokban, mint pl. az 

enzim szubsztráthoz való kötődése vagy a proteolízissel szembeni ellenállóság.  

 A területen dolgozók tehát az E. coli mellett más, alternatív gazdák után kutattak két fő  

szempontot szem előtt tartva: 

1. A gazda képes legyen a szekretált fehérje extracelluláris térbe történő 

transzportálására. 

2. Szorosabb legyen az evolúciós kapcsolat a donor és a heterológ gazda között a 

hatékonyabb génexpresszió és a sikeres glikozilálás reményében (Beguin, 1990). 

 

A Thermobifida fuscaból leírt első endoglükanáz géneket a többi celluláz génhez 

hasonlóan E. coliban klónozták. Érdekesség volt azonban, hogy ebben az esetben az 

endoglükanáz aktivitás egy része extracellulárisan mutatkozott, bár jelentősen elmaradt a T. 

fuscaban mért eredeti aktivitástól. Az elmúlt évtizedben a T. fusca eredetű hidroláz gének 

klónozására a közelrokon Streptomyces−fajokat használják, köztük főként a Streptomyces 

lividanst és a Streptomyces coelicolort, mivel ezek a Thermobifida fajokhoz hasonló glikoziláló 



28

és szekréciós rendszerük miatt alkalmasak a funkcionálisan ép, T. fusca eredetű hidroláz gének 

expresszáltatására. Napjainkban a Streptomycesekre már hatékonyan működő transzformációs 

rendszer létezik, ami tovább növeli alkalmasságukat heterológ és homológ transzformációra 

egyaránt. 

A klónozott endoglükanáz gének expressziójának kimutatására rutinszerűen alkalmazott 

eljárás a Kongó-vörös festés, mely vizsgálat a festék CMC-hez való kötődésén alapul. A 

klónokat, amelyek hordozzák a rekombináns plazmidokat vagy CMC-t tartalmazó 

agarlemezeken nevelik, vagy a már kinőtt telepeket tartalmazó agarlemezeket öntik felül CMC 

tartalmú lágyagarral. Az inkubációt követően a lemezeket Kongó-vörössel festik. A telepek körül 

megjelenő világos, feltisztuló zóna jelzi az endoglükanáz aktivitásokat. Másik jel, ami 

endoglükanáz gének jelenlétére utal az, hogy a CMC-t tartalmazó lemezeken sekély kráterek 

jelennek meg az aktív kolóniák körül. 

A Kongó-vörös festés nem alkalmas viszont az exoglükanáz aktivitás észlelésére. Így az 

exoglükanáz enzimek kimutatására különböző kromogén és fluorogén szubsztrátokat 

alkalmaznak, pl. paranitrofenil-β-D-glükozidokat és metilumbelliferil-β-D-glükozidokat.  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1 Baktériumtörzsek származása, fenntartása, tenyésztése 

 

Az expressziós génkönyvtár elkészítéséhez a saját izolálású Thermobifida fusca TM51 törzset 

(Kukolya et al., 1997) használtuk fel. A kísérletekben referencia törzsként a T. fusca ATCC 

27730 szerepelt. A T. fusca törzsek rázatott tenyésztését minimál tápoldatban (1.0 g l-1 NaNO3, 

0.3 g l-1 KCl, 0.5 g l-1 MgSO4 × H2O, 1.0 g l-1 K2HPO4, 0.5 g l-1 élesztő kivonat, 0.5 g l-1 pepton) 

végeztük, amelyet szénforrásként 0.2% glükózzal, 0.2% xilánnal (birchwood xylan, Sigma), 

0.2% mannánnal (locust bean gum, Sigma) vagy 1% kristályos cellulózzal (Avicel, Merc) 

egészítettünk ki. Inokulumként 106 ml-1 koncentrációjú konídium szuszpenziót használtunk fel, a 

rázatás 50−55°C-on, 220 r.p.m. fordulatszámmal történt. 

A génkönyvtár készítéshez gazdaként használt Streptomyces lividans TK24 törzset és a 

pIJ699 vektort Nagy István (Janssens Laboratory of Genetics, Katholieke Universiteit Leuven, 

Kardinaoo, Belgium) bocsátotta rendelkezésünkre. A protoplaszt készítéshez a S. lividanst 0.5% 

glicinnel és 5 mM MgCl2-dal kiegészített YEME tápoldatban (3.0 g l-1 élesztő kivonat, 5.0 g l-1 

pepton, 3.0 g l-1 maláta kivonat, 10.0 g l-1 glükóz, 340.0 g l-1 szacharóz, 1.15 g l-1 MgCl2 × 7H2O) 

tenyésztettük 2 napig, 30°C-on, 200 r.p.m. fordulatszámmal. A későbbiekben a Streptomyces 

transzformánsokat Luria-Bertani (LB) tápoldatban tenyésztettük, melyet 200µg ml-1 

tiosztreptonnal (Fluka) egészítettünk ki. 

A szubklónozáshoz az Escherichia coli DH5α törzset és Bluescript KS (Stratagene) 

vektort használtunk. 

A törzsek és transzformánsok hosszútávú fenntartását liofilizálással oldottuk meg, 

valamint 15% glicerolt tartalmazó LB tápoldatban –70°C-on tároltuk őket. 

 

3.2 A Thermobifida fusca TM51 poliszacharid−hidroláz enzimrendszerének zimogram 

analízise 

 

A T. fusca TM51 törzset különböző szénforrásokon tenyésztettük (glükóz, mannán, xilán, 

Avicel) a 3.1. pontban leírtak szerint. A tenyészeteket 7 napos inkubációt követően 

centrifugáltuk (16000 g, 10 min, 4°C), majd a tenyészszűrleteket Vivaspin 4 koncentrátorral 

(Vicascience) ezredrésznyire töményítettük. A fehérje mintákat hagyományos SDS−PAGE gélen 
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(5% koncentrálógél, 10% elválasztógél) (Sambrook et al., 1989) választottuk szét. Az 

elektroforézist követően a géleket három lépésben renaturáltuk: kétszer 15 percig mostuk 100 

mM koncentrációjú foszfát pufferben (pH=7), amely 15% izopropanolt tartalmazott. Majd 

harmadszor is megismételtük ezt a lépést izopropanol mentes foszfát pufferben.  

A renaturációt követően az endoglükanáz és endoxilanáz aktvitások kimutatására a 

géleket 1%-os Kongó-vörös oldattal 10 percig festettük, majd 1 M-os NaCl oldattal mostuk 

azokat. Ebben az esetben az elválasztógél már tartalmazta a szubsztrátot (0.2% cellulózt vagy 

0.2% xilánt). 

A β-mannozidáz és β-xilozidáz aktivitások kimutatására fluorogén szubsztrátokat 

használtunk: metilumbelliferil-β-D-mannopiranozidot (MUβM, Sigma) és metilumbelliferil-β-

D-xilopiranozidot (MUβX, Sigma). A 1 mM koncentrációjú törzsodatokból 1 ml-t rétegeztünk a 

gélekre majd UV fény alatt vizsgáltuk az enzim aktivitásokat. 

 

3.3 Expessziós génkönyvtár készítése a Thermobifida fusca TM51 törzsből 

 

A T. fusca TM51 törzsből izolált genomi DNS-t SalI restrikciós enzimmel részlegesen 

emésztettük, majd a fragmentumokat 1%-os agaróz gélen választottuk el. A 10-15 kb nagyságú 

DNS fragmentumokat „DNA extraction kit” (Fermentas) segítségével izoláltuk vissza a gélből. 

A pIJ699 vektort BglII restrikciós enzimmel nyitottuk, majd a ligálást megelőzően mind a 

vektort, mind a DNS fragmentumokat két túlnyúló bp-ra részlegesen feltöltöttük (Jung et al., 

1993). A protoplaszt készítést a S. lividansból, a protoplasztok transzformálást, a tanszformánsok 

regenerálást és szelektálását Hunter (1985) útmutatása szerint végeztük. 

Az enzimaktivitások kimutatására a transzformánsokat 500 µl LB tápoldatban 

tenyésztettük (30°C, 200 r.p.m., 2 nap), amely 200 µg ml-1 tiosztreptont tartalmazott, majd az 

enzim aktivitásokat különböző szubsztrátokon vizsgáltuk. A tenyészeteket 2 napos inkubációt 

követően centrifugáltuk (16000 g, 10 min, 4°C), majd a tenyészszűrleteket Vivaspin 4 

koncentrátorral töményítettük. Az endoglükanáz és endoxilanáz aktivitások kimutatására 0.5% 

cellulózt (CMC), ill. 0.2% xilánt tartalmazó agarlemezekre csepegtettünk 5-5 µl 

tenyészetszűrletet, majd a 3.2. pontban leírt Kongó-vörös festést alkalmaztuk. A β-mannozidáz 

és β-xilozidáz aktivitások kimutatására ELISA lemezekre 100 µl-t pipettáztunk a 

tenyészszűrletekből, majd ezekhez 5 µl 1 mM koncentrációjú MUβM, ill. MU βX szubsztrátot 

adtunk, és az aktivitásokat UV fény alatt vizsgáltuk. 
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3.4 Az endoglükanáz és ββββ-mannozidáz pozitív transzformánsok jellemzése SDS-PAGE, 

valamint PCR segítségével 

 

Az endoglükanáz pozitív transzformánsokat, ill. az egyetlen β-mannozidáz pozitív 

transzformánst 100 ml 200 µg ml-1 tiosztreptont tartalmazó LB tápoldatban (30 °C, 200 r.p.m., 2 

nap) tenyésztettük, majd a tenyészszűrleteket Vivaspin 4 készülékkel koncentráltuk. A fehérje 

mintákat 10%-os SDS-PAGE gélben választottuk el (Sambrook et al., 1989), majd az 

endoglükanáz és β-mannozidáz aktivitások kimutatását a 3.2. pont szerint végeztük el. 

Kontrollként minden esetben vizsgáltuk a T. fusca ATCC 27730 0.2% mannánon, ill. 1% 

Avicelen előállított tenyészetszűrletéből nyert fehérjeminták aktivitását is.  

Annak elkerülésére, hogy a T. fuscaból már ismert endoglükanáz enzimmel dolgozzunk 

tovább, korábban leírt cellulázok katalitikus doménjét kódoló DNS szekvenciák alapján 

specifikus PCR-indítószekvenciákat terveztünk (2. táblázat), az endoglükanáz pozitív S. lividans 

transzformánsokból plazmid DNS-t tisztítottunk (Hunter, 1985), és PCR elemzésnek vetettük 

alá. 10 ng plazmid DNS-t használtunk mintaként az 50 µl végtérfogatú PCR reakció keverékben, 

melynek összetétele a következő volt: 1.5 mM MgCl2, 100 µM dNTP, 0.5 µM az egyes 

indítószekvencia párokból, 1 U Taq polimeráz (Promega). A DNS felszaporítást Perkin Elmer 

DNA Thermal Cycler készülékben végeztük az alábbi program szerint: 95°C, 2 perc – 1 ciklus; 

94°C, 1 perc, 55°C, 1 perc, 72°C, 1 perc,  – 30 ciklus; 72°C, 10 perc – 1 ciklus. A PCR 

termékeket elektroforézissel választottuk szét 1,5%-os agaróz gélen. 

 

2. táblázat Az ismert celluláz gének alapján tervezett indítószekvenciák és a PCR termékek 
várható mérete 

 

Ismert 

Thermobifida fusca 

eredetű cellulázok 

Indítószekvencia párok A PCR 

fragment 

mérete 

Cel5A(L01577) 5’-CACCGGGATGACCTCTTGG-3’ 5’-GAGTCGCGCAGGCCG-3’ 911 bp 

Cel6A(M73321) 5’-CAGTCACCAGCGCCTACC-3’ 5’-GCCGTTGCCGTTGCG-3’ 409 bp 

Cel6B(U189785) 5’-GCCAACGTCACCATCAC-3’ 5’-GGCGTCGATGTAGTTGTA-3’ 912 bp 

Cel9B(L20094) 5’-GCTCCGGCACCGCACCC-3’ 5’-GAAGAGGTCATCCCGGTG-3’ 859 bp 

Cel48A(AF144563) 5’-CCGAAGAGGTCATCCCGGTG-3’ 5’-CGGGGTCCTTGATCTTC-3’ 1039 bp 
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3.5 A ββββ-mannozidáz enzimet kódoló manB és az endoglükanázt kódoló celG gének 

klónozása és szekvencia analízise 

 

A J9 jelzésű mannozidáz pozitív és a E61 jelzésű endoglükanáz pozitív (melyből nem kaptunk 

PCR terméket az ismert celluláz szekvenciák alapján tervezett specifikus indítószekvenciákkal) 

Streptomyces transzformánsokból plazmidot tisztítottunk (Hunter, 1985). A J9 transzformáns egy 

15 kb nagyságú, az E61 pedig egy 8 kb nagyságú T. fusca eredetű DNS fragmentumot hordozott. 

A szubklónozást már E. coli DH5α törzsben, Bluescript KS vektort használva, a standard 

molekuláris biológiai módszerekkel végeztük el (Sambrook et al., 1989). A plazmidba klónozott 

mannozidáz és endoglükanáz gének nukleotid sorrendjét a Mezőgazdasági Biotechnológiai 

Kutatóintézetben működő, Gene Analyzer 3100 (Applied Biosystems) berendezéssel határoztuk 

meg. A szekvencia összehasonlításokat a GCG programcsomaggal, valamint BLAST módszerrel 

végeztük (Devereux et al., 1984; Altschul et al., 1990). A ManB és Cel5B fehérjék 

doménszerkezetét az Ncbi, Pfam and InterPro data banks (Apweiler et al., 2001) segítségével 

vizsgáltuk. A T. fuscaból klónozott mannozidázgén (manB) és endoglükanázgén (cel5B) 

nukleotid sorrendjét adatbázisban helyeztük el (GenBank), ahol a következő génbanki 

azonosítószám alatt találhatók: AY298814 (cel5B), AF489440 (manB). 

 

3.6 A rekombináns ManB enzim jellemzése 

 

3.6.1 A rekombináns ManB enzim tisztítása 

 

A mannozidáz pozitív S. lividans J9 transzformánst  2000 ml, 200 µg ml-1 tiosztreptont 

tartalmazó LB tápoldatban tenyésztettük 30°C-on, 72 h keresztül, majd a sejteket centrifugálást 

(10 min, 16000 g) követően kétszer mostuk 100 mM koncentrációjú foszfát pufferben (pH=7), s 

végül 50 mM koncentrációjú Tris-HCl pufferben (pH=7.4) szuszpendáltuk fel. Az ultrahang 

dezintegrátorral (10 min, 40 W-on) feltárt sejteket újra centrifugáltuk (20 min, 16000 g), s az így 

nyert sejtmentes felülúszót (CFE) használtuk a további fehérje tisztítási folyamatokhoz. Ezeket 

az alábbiakban foglaljuk össze: 

1. Ioncsere kromatográfia, FPLC (fast−performance liquid chromatography, Pharmacia) 

Mono Q anion cserélő oszlopon (A puffer: 50 mM Tris−HCl, pH=7.4; B puffer: A + 1 M NaCl).  

2. Gélkromatográfia, FPLC Superose-12 oszlopon (50 mM Tris−HCl, pH=7.4). 
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A különböző tisztítási lépcsőket követően az egyes frakciók β-mannozidáz aktivitását 5 

µl 1 M koncentrációjú MUβM szubsztráttal teszteltük, amelyhez 100 µl–t adtunk az egyes 

frakciókból. Az aktív enzim frakció homogenitását hagyományos SDS-PAGE-t (Sambrook et al., 

1989) követő ezüstfestéssel ellenőriztük (Wray et al., 1981), s egyben meghatároztuk a tiszta 

enzim molekulatömegét is. 

 

3.6.2 A rekombináns ManB enzim szubsztrátspecificitásának vizsgálata és biokémiai 

jellemzése 

 

A β−mannozidáz aktivitás meghatározásához szubsztrátként 100 µl, 0.1 M koncentrációjú Na-

foszfát pufferben (pH=7) készített, 0.005 M koncentrációjú p-nitrofenil-β-D-mannopiranozidot 

(pNPβM, Sigma) használtunk, s az enzimet a megfelelő higításban adtuk az 1 ml végtérfogatú 

reakcióelegyhez. Az inkubálást 50°C-on, 10 percig végeztük, majd a reakciót 2 ml 0.2 M Na-

borát puffer (pH=10.0) hozzáadásával állítottuk le. A felszabaduló p-nitrofenol mennyiségét 

fotometriásan határoztuk meg 400 nm hullámhosszon. A méréshez kontrollként használt 

„vakoldat” az enzimen kívül az összes komponenst tartalmazta. Az enzim koncentrációt U ml-1 

egységben adtuk meg: 1 U aktivitású enzim az adott reakció körülmények között 1 µmol p-

nitrofenolt szabadít fel 1 perc alatt. A minták fehérje tartalmát a Bradford módszerrel (Bradford, 

1976) mértük. 

Az enzim szubsztrátspecificitásának meghatározására a következő p-nitrofenil 

származékokat használtuk fel: pNP-β-D-mannopiranozid, pNP-α-D-mannopiranozid (pNPαM), 

pNP-β-D-glükopiranozid, pNP-α-D-glükopiranozid, pNP-β-D-galaktopiranozid, pNP-α-D-

galaktopiranozid, pNP-β-D-fukopiranozid, pNP-β-D-xilopiranozid, pNP-α-L-arabinopiranozid 

(Sigma). A reakcióelegyeket a már fent leírt módon állítottuk össze, s a felszabaduló p-nitrofenol 

mennyiségét mértük fotometriásan.  

Az enzimkinetikai vizsgálatokhoz pNPβM szubsztrátot használtunk hat különböző 

koncentrációban (0.5 – 5 M tartományban). A Km és Vmax értékek meghatározását GraFit 

software program (Leatherbarrow, 1990) segítségével végeztük. 

Az inhibíciós állandó (Ki) meghatározásához szintén hat különböző koncentrációban (0.5 

– 5 M tartományban) alkalmaztuk az inhibitorként használt mannózt és glükonolaktont. A Ki 

meghatározásához is a Grafit software programot használtuk. 
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Az enzim hőmérséklet− és pH−optimumának meghatározását Kurakake és Komaki 

(2001) eljárása alapján végeztük el. 

 

3.6.3 A rekombináns ManB enzim transzmannozidáz aktivitásának vizsgálata 

 

A ManB enzim transzferáz aktivitását különböző reakció körülmények között vizsgáltuk 500 µl 

végtérfogatban. Az enzimet 0.1 M koncentrációjú foszfát pufferben (pH=7.0) inkubáltuk 2.5 M 

pNPβM, valamint 10%, ill. 20% koncentrációjú metil-, etil-, propil-, és butil-alkohol jelenlétében 

szobahőmérsékleten. Szintén a transzmannozidáz aktivitás vizsgálatához az enzimet 25mM 

pNPβM (mint donor) és 25 mM pNPαM (mint akceptor) együttes jelenlétében inkubáltuk 0.1 M 

Na-foszfát pufferben (pH=7.0) szobahőmérsékleten. A reakcióelegyet ezen felül még 0, 10 és 

20% DMSO-val egészítettük ki. A reakciótermékeket HPLC-vel (nagyhatékonyságú folyadék 

kromatográfia) (Hewlett Packard 1090 II készülék: törésmutató különbségi detektor, automata 

mintavevő, ChemStation) azonosítottuk. Az 1, 12, 24 és 48 óra elteltével vett mintákból 20−20 

µl−eket vittünk fel. Az elválasztás Hypersil APS (aminopropilszilika, 5 µm, 4.6 × 100 mm) 

oszlopon történt. Az elúciót acetonitril és víz 9:1 arányú keverékével végeztük.  

 

3.7 A manB gén indukciójának és az enzim lokalizációjának vizsgálata 

 

A T. fusca TM 51 törzset 0.2% glükózt, 0.2% mannánt, 0.2% xilánt és 1% Avicelt tartalmazó 

minimál tápoldatban tenyésztettük 7 napig, 55°C-on. Az inkubációt követően 5 µl 1 M 

koncentrációjú MUβM hozzáadásával teszteltük a β-mannozidáz aktivitást a felülúszóban és az 

ülepített sejtfrakcióban. 

 

3.8  A manB gén kópiaszámának meghatározása 

 

A T. fusca TM51 törzsből izolált genomi DNS-t MluI, SacI, XhoI és PstI restrikciós enzimekkel 

emésztettük, a fragmentumokat 1% agaróz gélen elektroforézissel választottuk szét, nylon 

membránra rögzítettük (Amersham), majd Southern hibridizációt hajtottunk végre Sambrook és 

munkatársai (1989) alapján. A próbaként használt DNS-t, amely a manB gén egy 1200 bp 

nagyságú szakasza volt, random priming módszerrel jelöltük. A membrán mosását nem szigorú 

körülmények között végeztük: 2×SSC-t és 0,1% SDS-t tartalmazó pufferben szobahőmérsékleten 

3×15 percig (1×SSC: 150 mM natrium-klorid, 15 mM trinátrium-citrát). 
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3.9  A rekombináns Cel5B enzim jellemzése 

 

3.9.1 A rekombináns Cel5B enzim tisztítása 

 

Az endoglükanáz pozitív S. lividans E61 transzformánst, amely az előzetes PCR vizsgálatok 

szerint egy eddig ismeretlen endoglükanáz gént hordozott, 2000 ml, 200µg ml-1 tiosztreptont 

tartalmazó LB tápoldatban tenyésztettük 30°C-on, 72 h keresztül, majd centrifugálást (10 min, 

16000 g) követően a felülúszót Vivaspin 4 koncentrátorral töményítettük. Ezt a mintát 

tisztítottuk cellulóz affinitás kromatográfiával mikrokristályos cellulóz oszlopon (FPLC, 

Pharmacia). Az elúciót NaCl (50 mM Tris-HCl, pH=7.4 + 1 M NaCl), valamint SDS pufferrel 

(50 mM Tris-HCl, pH=7.4 + 0.1% SDS) végeztük. 

Az aktív enzim frakció homogenitását hagyományos SDS-PAGE-t (Sambrook et al., 

1989) követő ezüstfestéssel ellenőriztük (Wray et al., 1981), s egyben meghatároztuk a tiszta 

enzim molekulatömegét is. 

 

3.9.2 A rekombináns Cel5B enzim szubsztrátspecificitásának, hatásmechanizmusának 

vizsgálata és biokémiai jellemzése 

 

Az enzim szubsztrátspecificitásának meghatározására a következő oligo- és poliszacharidokat 

használtuk fel: pNP-cellobiozid, pNP-glükozid, pNP-xilozid, pNP-mannozid, alacsony 

viszkozitású CMC, MN300 cellulóz, Avicel cellulóz, xilán (birchwood, valamint oat-spelt), 

mannán (LBG), lichenin, laminarin és pustulan (Sigma). Az 1ml végtérfogatú ( 0.1 M foszfát 

puffer, pH=7.0) reakcióelegy a 0.25 µg tiszta Cel5B enzim mellett 10 mg-t tartalmazott az egyes 

poliszacharidokból vagy 20 mM mennyiségű pNP-glükozidot. Az inkubáció leteltével (70°C, 20 

min) a poliszacharid szubsztrátok esetében az enzim aktivitást a felszabaduló redukálócukrok 

mennyiségének mérésével, Miller (1959) módszere alapján számoltuk: 1 unit (U) aktivitású 

enzim az adott reakció körülmények között 1 µM redukáló cukrot szabadít fel 1 perc alatt.  

 A pNP-glükozidokkal végzett aktivitási tesztekben a reakciót 2 ml 0.2 M Na-borát puffer 

(pH=10.0) hozzáadásával állítottuk le. A felszabaduló p-nitrofenol mennyiségét fotometriásan 

határoztuk meg 400 nm hullámhosszon. Az enzim koncentrációt U ml-1 egységben adtuk meg: 1 

U aktivitású enzim az adott reakció körülmények között 1 µM p-nitrofenolt szabadít fel 1 perc 

alatt. 
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 A rekombináns enzim hatásmechanizmusát (endo jellegű aktivitását) viszkozimetriával 

bizonyítottuk (Irwin et al., 1993). 10 ml 0.2% CMC-t tartalmazó oldatot 0.25 µg Cel5B 

enzimmel együtt inkubáltuk, s meghatároztuk a reakció időt, mely az oldat 50%-os relatív 

viszkozitás csökkenéséhez volt szükséges. A minták fehérje tartalmát a Bradford módszerrel 

(Bradford, 1976) mértük. 

A Cel5B enzim endoglükanáz aktivitásának vizsgálatához karboximetilcellulóz-remazol 

brilliant blue (CMC-RBB, Löewe Biochemica) szubsztrátot használtunk. A reakció körülmények 

a következők voltak: 0.25 µg koncentrált fehérje minta, 200 µl 20 mg ml-1 koncentrációjú CMC-

RBB szubsztrát és 590 µl 0.1 M koncentrációjú foszfát puffer (pH=7.0). A reakcióelegyet 15 

percig 60°C-on inkubáltuk, majd a 1 M HCl oldattal blokkoltuk. A sav hatására az enzim által el 

nem bontott CMC-RBB kicsapódott, a csapadékot centrifugálással eltávolítottunk. A hidrolízis 

következtében szabaddá váló RBB festék mennyiségét fotometriásan határoztuk meg 600 nm 

hullámhosszon. 

Az enzim hőmérséklet− és pH−optimumának meghatározását Kurakake és Komaki 

(2001) eljárása alapján végeztük el. Az enzim hőstabilitásának vizsgálatához a szubsztrát nélküli 

reakcióelegyet (0.25 µg koncentrált fehérje minta 590 µl 0.1 M koncentrációjú foszfát puffer, 

pH=7.0) 60, 66, 70 és 77°C-on inkubáltuk. 1, 2, 4, 8, 16, 24, 36 és 48 h elteltével vett minták 

aktivitását CMC-on vizsgáltuk.  
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4. EREDMÉNYEK 
 

4.1 A T. fusca TM51 poliszacharid-hidroláz zimogram analízise  

 

A Szent István Egyetem Mezőgazdasági Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszéke 

rendelkezik egy lignocellulóz bontó mikroszervezetekből álló törzsgyűjteménnyel. E gyűjtemény 

egyik tagja a Kukolya és munkatársai (1997) által izolált T. fusca TM51 törzs, amely a kísérletek 

során a többi törzset (köztük a T. fusca ATCC 27730 típustörzset) felülmúló celluláz és 

hemicelluláz aktivitást mutatott. A T. fusca poliszacharid-hidroláz enzimrendszere aktívan 

kutatott terület, ami főként annak köszönhető, hogy e mikroszervezet által termelt hidrolázok 

kedvező tulajdonságai (hőstabilitás, proteolízissel szembeni ellenállóság, aktivitás széles pH 

tartományban) kecsegtető lehetőséget kínálnak az esetleges gyakorlati alkalmazásra. 

 Az amerikai kutatócsoporthoz hasonlóan (Wilson, 1988; Irwin et al., 1993) mi is 

tanulmányoztuk a T. fusca TM51 poliszacharid-hidroláz enzimrendszerét zimogram analízis 

segítségével. Az endoglükanáz zimogram vizsgálatakor 5-6 különböző méretű endoglükanázt 

tudtunk kimutatni 18-84 kDa mérettartományban (1. ábra). Az irodalomból eddig három 

endoglükanáznak (Hu és Wilson, 1988; Lao et al., 1991; Jung et al., 1993) és egy 

endo/exoglükanáznak (Lao et al., 1991; Jung et al., 1993) a szekvenciája ismert a T. fuscaból. 

Bár Wilsonékkal ellentétben mi nem proteáz-negatív mutánssal, hanem a vad törzzsel 

dolgoztunk, feltételeztük, hogy a zimogram összetettségében a nem elhanyagolható 

poszttranszlációs modifikáció mellett az is szerepet játszhat, hogy a T. fuscanak az eddig 

ismertek mellett még további endoglükanáz enzimei is vannak. A kérdés eldöntésére tűztük ki 

célul a T. fusca TM51 törzsből egy expressziós génkönyvtár elkészítését. A módszer 

kiválasztásánál az irodalomra támaszkodva ígéretes eljárásnak tűnt az egyes enzimgének egyedi 

klónozása, majd a géntermékek jellemzése, mivel az enzimek tisztítása a sok hasonló aktivitású 

enzim együttes jelenléte miatt gyakran zsákutcába vezet. 

Az endoglükanáz zimogram mellett a hemicelluláz zimogramok eredményei is a 

génkönyvtár elkészítésére bíztattak minket. A T. fusca TM51 tenyészszűrleteiből ki tudtunk 

mutatni β-xilozidáz aktivitást is, bár ilyen enzim meglétéről irodalmi utalást nem találtunk. Azt a 

feltételezést, hogy a T. fuscanak vannak β-xilozidáz, β-mannozidáz enzimei az is megerősítette, 

hogy a hasonló poliszacharid-hidroláz enzimrendszerű, talajlakó Cellulomonas fimiből már írtak 

le és jellemeztek ilyen aktivitású enzimeket (Stoll et al., 1999). 
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1. ábra Endoglükanáz zimogram. 
Hagyományos SDS-PAGE-t követően a géleket renaturáltuk, majd Kongó-vörös festéssel hívtuk elő 
az endoglükanáz aktivitásokat. Jelölések: A T. fusca TM51 kristályos cellulózon nevelt 
tenyészszűrlete (6); a T. fusca ATCC 27730T kristályos cellulózon nevelt tenyészszűrlete (5, 7). 

 

4.2 A T. fusca TM51 törzsből készített expressziós génkönyvtár tesztelése, az 

endoglükanáz pozitív transzformánsok jellemzése SDS–PAGE, valamint PCR 

segítségével 

 

Az expressziós génkönyvtár elkészítésének eredményeként közel 2000 tiosztrepton rezisztens 

transzformánst kaptunk, melyeket egyenként tenyésztettünk mikrofermentációs körülmények 

között LB tápoldatban. A tenyészszűrletek celluláz aktivitását CMC-t tartalmazó agarlemezeken 

teszteltük, s így 16 endoglükanáz pozitív transzformánst azonosítottunk. Zimogram mintázatuk 

alapján a pozitív klónjaink öt csoportba voltak besorolhatók (2. ábra). Az összes csoport egy-egy 

képviselőjét PCR vizsgálatnak vetettük alá, amelyet a már ismert T. fusca eredetű celluláz 

génszekvenciák alapján tervezett specifikus indítószekvenciákkal végeztünk el. A PCR analízis 

eredményei alapján a K1, B33, A17 és A24 jelzésű transzformánsok már ismert celluláz géneket 
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tartalmaztak. Ezzel szemben az E61 jelzésű transzformáns esetében, amely egy ~67 kDa méretű 

endoglükanázt termelt, nem kaptunk PCR terméket. Így a zimogram analízis és a PCR vizsgálat 

is megerősítette, hogy ez a transzformáns egy új, a T. fuscaból eddig még ismeretlen 

endoglükanáz gént hordoz. 

A könyvtárat teszteltük egy metilumbelliferil-β-D-1,4-glükozidokat tartalmazó fluorogén 

szubsztrát keverékkel is hemicelluláz aktivitást mutató klónok után kutatva. Eredményként egy 

darab β-mannozidáz pozitív transzformánst azonosítottunk (J9). Mivel a T. fuscaból idáig ilyen 

aktivitású enzim nem volt ismert, további munkánk fő célja a J9 jelű mannozidáz pozitív, s ezzel 

párhuzamosan az E61 jelű endoglükanáz pozitív transzformánsok részletes jellemzése lett. 

 

 

 

 

 

2. ábra Endoglükanáz zimogram: a T. fusca TM51 endoglükanázainak expresszáltatása  
Streptomyces lividansban. 

Az endoglükanáz pozitív transzformánsokat 100 µg ml-1 tiosztreptonnal kiegészített LB tápoldatban 
tenyésztettük. A fehérje mintákat CMC-t tartalmazó 10% akrilamid gélen választottuk szét, majd a 
gélt Kongó-vörössel festettük. A kísérletben kontrollként a Streptomyces lividans TK24 (S.l.) és a 
Thermobifida fusca TM51 (T.f.) szerepelt. Endoglükanáz pozitív transzformánsok: A17 (1), A24 (2), 
A77 (3), A95 (4), B33 (5), E61 (6), F20 (7), G41 (8), K1 (9), K34 (10), Q71 (11). 
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4.3 A T. fusca ββββ-mannozidázának jellemzése 

 

4.3.1 A manB gén szekvencia anlízise 

 

Az egyetlen β-mannozidáz pozitív Streptomyces transzformánsból (J9) tisztított plazmid egy 

megközelítőleg 15 kbp nagyságú DNS fragmentumot tartalmazott. Az inzertet ezután Bluescript 

vektorba ligáltuk és Escherichia coli DH5α törzset transzformáltunk vele. A transzformálást 

követően vizsgáltuk a klónok β-mannozidáz aktivitását MUβM szubsztráttal. Az E. coli képes 

volt a ManB fehérjét kódoló gén expresszáltatására, ami jelentősen megkönnyítette a további 

munkánkat. A génkönyvtár készítéshez hasonlóan egy „mini” génkönyvtárat készítettünk azzal a 

különbséggel, hogy a gazda nem a S. lividans, hanem az E. coli volt, valamint az átlagos DNS 

fragment méret 4 és 5 kbp közé esett. Száz transzformáns β-mannozidáz aktivitását vizsgáltuk 

meg, s tíz pozitív transzformánsból tisztítottunk plazmidot. Közülük egy (ez tartalmazta a 

legkisebb méretű DNS fragmentet), amely egy 4.5 kbp nagyságú DNS fragmentumot 

tartalmazott, került szekvenálásra. 

A 2523 bp-ból álló nyitott leolvasási keret (ORF) egy 840 aminosavból álló feltételezett 

fehérjét kódol. A fehérje számított molekulatömege 94.194 kDa, izoelektromos pontja pedig 

4.87. 

A potenciális riboszómakötőhely (AAGAG) a GTG start kódtól 63 bp távoságra 

helyezkedik el az 5’ nem kódoló régió irányában (upstream). A –115 pozicióban egy érdekes 

AACCGGTT motívum található. A T. fuscaból már jellemzett endomannanáz enzimet kódoló 

gén promóter régiójában is megtalálható ez a motívum két példányban (Hilge et al., 1998).  

Southern hibridizációval kimutattuk, hogy a manB egy kópiában van jelen a T. fusca 

genomjában. 

 

4.3.2 A ManB domén analízise 

 

A ManB N−terminálisán nem található meg az extracelluláris enzimekre jellemző szignál peptid 

szekvencia. A származtatott aminosav szekvencia számítógépes elemzése során kiderült, hogy a 

ManB egy moduláris fehérje, amely tartalmaz egy N−terminális cukorkötő domént (2−162 aa), 

egy immunoglobulinszerű β−szendvics térszerkezetű domént (208−312 aa) és egy TIM barrel 

domént (314−616 aa). A fehérje C−terminálisán található még egy ismeretlen funkciójú domén 
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(623−817 aa), amely megtalálható a C. fimi Man2A enzimének C−terminálisán is (Pfam és 

InterPro adatbank, Apweiler et al., 2001). 

A glikozil-hidrolázok 2. családjába tartozó enzimek aktív centrumában található két 

katalitikus karboxil, a sav-bázis katalizátor és a katalitikus nukleofil partner is glutaminsav. A C. 

fimi Man2A enzimének esetében kísérletesen is bizonyították, hogy a Glu519 aminosav a 

nukleofil partner (Stoll et al., 2000). A ManB fehérjében a feltételezhető katalitikus nukleofil a 

Glu530, míg a katalitikus sav-bázis partner a Glu443 aminosav. 

A ManB enzim nagyfokú hasonlóságot mutat a GH-ok 2. családjába tartozó más β-

mannozidáz enzimekhez (Coutinho és Henrissat, 1999) (3. ábra). Ebben a családban a β-

mannozidáz aktivitású enzimek mellett β-galaktozidáz és β-glükuronidáz enzimek is 

megtalálhatók. A legnagyobb hasonlóságot a család tagjai közül a ManB a C. fimi Man2A β-

mannozidáz enzimével mutatta (53%). A hasonlóság mértéke 34% volt a Thermotoga 

maritimaból, 32% a Xylella fastidiosaból, 31% a szarvasmarhából, 31% az egérből és 29% 

százalék az emberből származó β-mannozidáz enzimek esetében.  

A GH-ok 2. családján belül a ManB külön csoportot alkot az eubaktériumokból és 

archeonokból származó β-mannozidázokkal, s egyértelműen elkülöníthető az emlősökből 

származó β-mannozidáz enzimektől. A 4. ábrán látható családfából egyértelműen kiderül, hogy a 

ManB enzim a legszorosabban a C. fimi Man2A enziméhez kapcsolódik, ami nem is meglepő, 

mivel a csoporton belül e két mikroszervezetet fűzi a legközelebbi rokonsági kapcsolat 

egymáshoz.  

 



42

 
 

3. ábra A Thermobifida fuscaból származó β−mannozidáz enzim (CAD33708)  szekvenciájának 
összehasonlítása a Cellulomonas fimiből (AAD42775), a Streptomyces coelicolorból (NP_630333), a 

Xylella fastidiosaból (NP_298136.1) és Thermotoga maritimaból (NP_229424) származó 
β−mannozidázokkal. 

Az azonos aminosavak fekete háttérben, a hasonló aminosavak szürke háttérben láthatók. A szaggatott 
vonalak alatt látható régiók jelölik a feltételezett szubsztrátkötő helyet (a), az immunoglobulinszerű 
β−szendvics domént (b) és a TIM barrel domént (c). Csillagok jelzik az enzimek aktív centrumában 
található feltételezett katalitikus karboxilsavak helyét. 



43

 

 

 

4. ábra Filogenetikai kapcsolat a Thermobifida fusca β-mannozidáz enzime és a 
glikozil−hidrolázok 2. családjába tartozó, a Xylella fastidiosaból, a Thermotoga maritimaból, a 
Cellulomonas fimiből, a Mus musculusból, a Homo sapiensből, a Bos taurusból és a Drosophila 

melanogasterből származó β-mannozidáz enzimek között. 
 

 

4.3.3 A manB kifejeztetése Streptomyces lividansban és az enzimfehérje tisztítása 

 

A S. lividans J9 transzformánst 2 liter LB tápoldatban tenyésztettük, amely 100 µg ml-1 

tiosztreptonnal volt kiegészítve. Szignifikáns extracelluláris β-mannozidáz aktivitást nem 

tudtunk kimutatni. A sejtek feltárását követően a nyers sejtmentes felülúszó (CFE) specifikus 

aktivitása 0.015 U mg-1 fehérje volt.  
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A CFE-t két lépcsős tisztítási folyamatnak vetettük alá. A Mono Q oszlopon történő 

ioncsere kromatográfiát és a Superose-12 oszlopon történő gélkromatográfiát követően az aktív 

frakció specifikus β-mannozidáz aktivitása 5.6 U mg-1 fehérjére nőtt. A legmagasabb aktivitást 

mutató frakciók fehérjetartalmának homogenitását SDS-PAGE vizsgálatot követően 

ezüstfestéssel ellenőriztük. (5. ábra) Végül egyetlen erősen festődő sávot észleltünk 94.5 kDa 

méretnél. A tiszta fehérje molekulatömege összhangban volt az aminosav szekvencia alapján 

számított értékkel (94.194 kDa). 

 

 

5. ábra A Streptomyces lividans által termelt rekombináns enzim tisztítása. 
A: A legnagyobb aktivitást mutató frakciók fehérje homogenitásának vizsgálata SDS – PAGE-t 
követő ezüstfestéssel. 1, Molekulatömeg marker; 2, gélkromatográfiát követően nyert tiszta ManB; 3, 
ioncsere kromatográfiát követően nyert részlegesen tiszta ManB; 4, nem frakcionált CFE. B: 
Ugyanezen frakciók aktivitásának vizsgálata MUβM szubsztráttal. 5, Molekulatömeg marker; 6, 
gélkromatográfiát követően nyert tiszta ManB; 7, ioncsere kromatográfiát követően nyert részlegesen 
tiszta ManB; 8, nem frakcionált CFE. 

 

4.3.4 A ManB biokémiai jellemzése 

 

A S. lividans által termelt enzim hőmérséklet−optimuma 55°C, pH−optimuma pedig 7.17 volt (6. 

ábra). A ManB enzim hőstabilitása viszonylag alacsony, mivel 60°C-on, 10 min inkubációt 

követően az aktivitásának mindössze felét őrizte meg. 
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hőmérséklet °°°°C 

 

6. ábra A hőmérséklet és a pH hatása a ManB aktivitására. 
A pNPβM hidrolízisét mértük 53°C-on, 10 perc inkubációt követően 3.53 és 10.0 közötti pH 
tartományban (a), illetve 50 mM koncentrációjú, pH = 7.7 foszfát pufferben 23°C és 80°C közötti 
hőmérsékleteken, 10 perc inkubációt követően (b) 
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A szubsztrátspecificitás vizsgálatok során az enzim csak β-D-mannozidáz aktivitást mutatott. Ez 

a szűk szubsztrátspecificitás hasonlóan igaz a Thermotoga neapolitanaból leírt β-mannozidáz 

esetében is (Duffaud, 1997).  

Az enzimkinetikai paraméterek pNPβM-t használva szubsztrátként a következőek voltak: 

Km = 0.18 mM és Vmax = 5.58 U mg-1. Az inhibíciós állandó mannózra nézve 5.5 mM volt. A 

glükonolakton nem volt hatással az enzim aktivitásra.  

Amikor a ManB enzimet különböző alkoholok (metil-, etil-, propil-, és butil-alkohol) és 

pNPβM jelenlétében inkubáltuk, az enzim mannozil csoportot helyezett át pNPβM-ról az 

alkoholokra alkil-mannozidokat képezve. Transzglikoziláz aktivitást tudtunk kimutatni akkor is, 

ha a ManB enzimet pNPβM és pNPαM együttes jelenlétében inkubáltuk. Ebben az esetben a 

pNPβM-ról helyezett át az enzim mannozil csoportot a pNPαM-ra. A reakciót HPLC készüléken 

követtük nyomon. A kromatogramon látható volt, hogy diszacharidok képződtek a reakció 

előrehaladtával. A kromatogramon megjelenő négy különböző csúcs, négyféle diszacharid (1,2-; 

1,3-; 1,4- és 1,6 kötésű) keletkezését jelzik (7. ábra). 

A képződő diszacharidok mennyiségét egyaránt befolyásolta a reakció ideje (egyenes 

arányban), illetve a reakcióelegyhez adott szerves oldószer mennyisége (szintén egyenes 

arányban). A donor – akceptor arány is hatással volt a diszacharid termelésre. Ha a reakció 20% 

DMSO-t tartalmazott és az inkubáció 24 órán át tartott, a képződő diszacharidok menyisége 

megegyezett a 48 óra alatt, 10% DMSO-t tartalmazó reakció során termelődő diszacharidok 

mennyiségével.  

 

4.3.5 A manB indukciójának és az enzim lokalizációjának vizsgálata 

 

A mannán (LBG, Locust Bean Gum) szénforráson nevelt T. fusca tenyészetből tudtunk egyedül 

β-mannozidáz aktivitást kimutatni. Ezzel szemben a glükózon, xilánon és cellulóz szénforráson 

nevelt T. fusca tenyészetben nem volt kimutatható aktivitás (8. ábra). 

β-mannozidáz aktivitás elsődlegesen intracelluláris vagy sejtfelszínhez kötött. A 

sejtfrakció specifikus aktivitása kb. ötszöröse volt a tenyészszűrletben kimutatható aktivitásnak 

(20 U mg-1 és 4.1 U mg-1) (9. ábra). 
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7. ábra A ManB transzmannozidáz aktivitásának vizsgálata HPLC-vel. 
A reakcióelegy a β-mannozidáz enzim mellett 25 mM pNPβM és pNPαM szubsztrátokat és 20% 
DMSO-t tartalmazott. A mintavétel 24 h inkubációt követően történt. A kromatogramon 
megfigyelhető négy különböző csúcs (I – IV) négyféle diszacharid (1,2-; 1,3-; 1,4- és 1,6-kötésű) 
képződését jelzi. 
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8. ábra A manB indukciójának vizsgálata különböző szénforrásokon. 
SDS – PAGE vizsgálatot követően MUβM szubsztráton vizsgáltuk a β-mannozidáz aktivitásokat. Az 
alkalmazott szénforrások a következőek voltak: glükóz (1), kristályos cellulóz (2), xilán (3) és 
mannán (4). A gél jobb oldalán látható annak bizonyítása, hogy az Streptomyces lividans által termelt, 
a Thermobifida fusca TM51 törzsből származó β-mannozidáz enzim (a) jelen van a Thermobifida 
fusca ATTC 27730T mannánon tenyésztett tenyészszűrletében is (b). 
 

 

 

 

 

      G    G     A   A    M    M     X     X 

 

 

9. ábra A manB indukciójának és az enzim lokalizációjának vizsgálata különböző szénforrásokon. 
Az alkalmazott szénforrások a következőek voltak: glükóz (G), kristályos cellulóz (A), mannán (M) 
és xilán (X). A felső sorban a tenyészszűrletek, az alsó sorban pedig a sejtfrakció β-mannozidáz 
aktivitását vizsgáltuk. 
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4.4 A T. fusca új endoglükanázának jellemzése 

 

4.4.1  A cel5B gén szekvencia elemzése 

 

Az E61 endoglükanáz pozitív Streptomyces transzformánsból tisztított plazmid HindIII 

restrikciós enzimmel történő emésztése egy 5.2 kbp nagyságú fragmentumot eredményezett, 

amelyet pBluescript vektorba ligáltuk és Escherichia coli DH5α törzset transzformáltunk vele. 

Ez a klón került szekvenálásra. Az 1851 bp-ból álló nyitott leolvasási keret (ORF) egy 616 

aminosavból álló feltételezett fehérjét kódol (10. ábra). A fehérje számított molekulatömege 

67.665 kDa, izoelektromos pontja pedig 4.22. 

Az ORF G+C tartalma (65.47%) nem mutatott jelentős eltérést a teljes T. fusca genomra 

jellemző G+C aránytól (66.5%). A potenciális riboszómakötőhely (AGGA) a transzlációs 

iniciációs kodontól 22 bp távoságra helyezkedik el az 5’ nem kódoló régió irányában (upstream). 

Az összes T. fuscaból származó celluláz gén 5’ szabályozó régiójában található egy 14 bp 

hosszúságú fordítva ismétlődő szekvencia (TGGGAGCGCTCCCA), amely egy transzkripciós 

szabályozó fehérje (CelR) operátoraként szolgál (Spiridonov és Wilson, 1998) és biztosítja az 

enzimek összehangolt szabályozását. A cel5B esetében ennek az operátor szekvenciának egy 

tökéletlen példányát (CGGGAGCGCACCCT) azonosítottuk az 5’ szabályozó régióban a 

transzlációs start ponttól 67 bp távolságra. 

A cel5B gén által kódolt fehérje szekvenciáját összevetve a GenBank-ból származó más 

fehérje szekvenciákkal (11. ábra) a Cel5B 56% homológiát mutatott a termofil, anaerob NA10-

ből izolált, s a glikozil-hirolázok 5. családjába tartozó β-glükanáz enzimmel (THAN). Szintén 

56% hasonlóságot tapasztaltunk a Caldicellulosiruptor saccharolyticusból tisztított, s ugyancsak 

a GH5 családba tartozó endoglükanáz enzimmel (CELB). Kicsit kisebb mértékű homológiát 

(54%) kaptunk az előzőekhez hasonlóan a GH5. családból származó, a Cellulomonas fimiből 

jellemzett CEND endoglükanázzal. Az aminosav homológiák alapján az általunk azonosított új 

endoglükanáz is a glikozil-hidrolázok 5. családjába tartozik (Henrissat és Bairoch, 1996). A 

legfrissebb, Henrissat és munkatársai (1998) nevéhez fűződő nevezéktan alapján az új 

endoglükanáz helyes elnevezése Tf Cel5B (Tf cel5B pedig a megfelelő gén), mivel a GH5 

családban már találhatunk egy, szintén a T. fuscaból származó endoglükanáz enzimet 

(Cel5A)(Lao et al., 1991). A T. fusca cellulázokra alkalmazott korábbi nomenklatúra alapján 

(Lao et al., 1991; Jung et al., 1993) a Tf Cel5B esetében használható az E7 elnevezés is. 
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-120    AATCTTCTCGTGGCTCCAGTGAAGTTTTCTCCTTCCATTCGGGAGCGCACCCTGCGCTTTTGGTCCCCCCACGCTTCTGCGGAGGCGTGTTCCCCGAAAGGACTACCGGCAGTGGGCAGA          
   1     ATGACCCCCCTGACGCGACGACTGCGTGCCGGAGCAGCCGCGATCGCGATCGGAGCGTCTGCTCTTATCCCCCTGACTTCCTCCCCCGCAGCCGCCTCAGGCACCGCTGACTGGCTGCAC          
         M  T  P  L  T  R  R  L  R  A  G  A  A  A  I  A  I  G  A  S  A  L  I  P  L  T  S  S  P  A  A  A  S  G  T  A  D  W  L  H         
40 
                            
 121     ACGGACGGCAACCGGATCGTGGACTCCGCGGGCAACGAGGTGTGGCTCACCGGAGCCAACTGGTTCGGCTTCAACACCAGCGAACGGATGTTCCACGGGCTGTGGGCCGCCAACATCGAG          
         T  D  G  N  R  I  V  D  S  A  G  N  E  V  W  L  T  G  A  N  W  F  G  F  N  T  S  E  R  M  F  H  G  L  W  A  A  N  I  E         
80 
                  ***************************************************************************************************************          
 241     GACATCACCAGTGCGATGGCCGAGCGCGGCATCAACATGGTGCGTGTCCCCATCAGCACCCAACTGCTGTTGGAGTGGAAGAACGGCCAGGCCGGACCGAGTGGAGTCAACGAGTACGTC          
         D  I  T  S  A  M  A  E  R  G  I  N  M  V  R  V  P  I  S  T  Q  L  L  L  E  W  K  N  G  Q  A  G  P  S  G  V  N  E  Y  V        
120 
         ************************************************************************************************************************          
 361     AACCCCGAACTGGCGGGGATGAACACCCTCGAAGTGTTCGACTACTGGCTGCAACTGTGCGAAGAGTACGGCCTCAAAGTCATGCTTGACGTGCACAGCGCGGAGGCCGACAACTCCGGG          
         N  P  E  L  A  G  M  N  T  L  E  V  F  D  Y  W  L  Q  L  C  E  E  Y  G  L  K  V  M  L  D  V  H  S  A  E  A  D  N  S  G        
160 
         ************************************************************************************************************************          
 481     CACTACTACCCGGTCTGGTACAAGGGCGATATCACCACCGAGGACTTCTACACGGCCTGGGAGTGGGTCACCGAGCGGTACAAGAACAACGACACCATCGTCGCCGCAGACATCAAGAAC          
         H  Y  Y  P  V  W  Y  K  G  D  I  T  T  E  D  F  Y  T  A  W  E  W  V  T  E  R  Y  K  N  N  D  T  I  V  A  A  D  I  K  N        
200 
         ************************************************************************************************************************          
 601     GAGCCCCACGGCAAAGCCAACGAGACCCCGCGCGCCAAGTGGGACGGCTCCACGGACATCGACAACTTCAAGCACGTCTGCGAGACCGCCGGTAAGCGCATCCTCGCGATCAACCCGAAC          
         E  P  H  G  K  A  N  E  T  P  R  A  K  W  D  G  S  T  D  I  D  N  F  K  H  V  C  E  T  A  G  K  R  I  L  A  I  N  P  N        
240 
         ************************************************************************************************************************          
 721     ATGCTCATCCTGTGCGAGGGGATCGAGATCTACCCCAAGGATGGGCAGGACTGGTCCTCCACCGATGGGCGGGACTACTACTCCACCTGGTGGGGCGGCAACCTGCGCGGCGTCGCCGAC          
         M  L  I  L  C  E  G  I  E  I  Y  P  K  D  G  Q  D  W  S  S  T  D  G  R  D  Y  Y  S  T  W  W  G  G  N  L  R  G  V  A  D        
280 
         ************************************************************************************************************************          
 841     CACCCCGTCGACCTGGGCGCCCACCAGGACCAGTTGGTCTACTCGCCGCACGACTACGGTCCCAGCGTGTTCGAGCAGCCCTGGTTCGAAGGCGAGTGGAACCGGCAGACCCTGACCGAG          
         H  P  V  D  L  G  A  H  Q  D  Q  L  V  Y  S  P  H  D  Y  G  P  S  V  F  E  Q  P  W  F  E  G  E  W  N  R  Q  T  L  T  E        
320 
         ************************************************************************************************************************          
 961     GACGTGTGGCGTCCCAACTGGCTCTACATCCACGAAGACGACATCGCTCCGCTGCTCATCGGCGAGTGGGGCGGCTTCCTGGATGGGGGCGACAACGAGAAGTGGATGACGGCGCTGCGC          
         D  V  W  R  P  N  W  L  Y  I  H  E  D  D  I  A  P  L  L  I  G  E  W  G  G  F  L  D  G  G  D  N  E  K  W  M  T  A  L  R        
360 
         ************************************************************************************************************************                                                         
1081     TCGCTCATCATCGACGAGAAGATGCACCACACCTTCTGGGCGCTGAACCCGAACTCGGGTGACACCGGCGGCCTGCTCAACTACGACTGGACAACCTGGGACGAGGCCAAGTACGCGTTC          
         S  L  I  I  D  E  K  M  H  H  T  F  W  A  L  N  P  N  S  G  D  T  G  G  L  L  N  Y  D  W  T  T  W  D  E  A  K  Y  A  F        
400 
         ************************************************************************                                                                                                                                 
1201     CTCAAGCCTGCGTTGTGGCAGGACGCCAACGGCAAGTTCGTCGGCCTGGACCACGATGTGCCGCTGGGCGGGGTGGGCTCCACCACCGGTGTGTCGCTGAACCAGTACTACGGCGGGGGC          
         L  K  P  A  L  W  Q  D  A  N  G  K  F  V  G  L  D  H  D  V  P  L  G  G  V  G  S  T  T  G  V  S  L  N  Q  Y  Y  G  G  G        
440 
                                                                                                                            
1321     GGACCGAGCCAGCCGCCCACGGAACCCACGGAGCCGCCGACGGAGCCCACGGAGCCGCCGACGGAGCCGACGGAGCCGCCCGCCAACCCCACGGGTGCGCTCGAGGTCTACTACCGCAAC          
         G  P  S  Q  P  P  T  E  P  T  E  P  P  T  E  P  T  E  P  P  T  E  P  T  E  P  P  A  N  P  T  G  A  L  E  V  Y  Y  R  N       
480 
                                                                                                                  ---------------            
1441     AACAGTCTTGCGGCCGACGACAGCCAGATCGCGCCGGGGCTGCGTCTGGTCAACACCGGAAGCAGCACGGTCGACCTGGCTGACGTGGAAATCCACTACTACTTCACCAACGAGCCCGGC          
         N  S  L  A  A  D  D  S  Q  I  A  P  G  L  R  L  V  N  T  G  S  S  T  V  D  L  A  D  V  E  I  H  Y  Y  F  T  N  E  P  G        
520 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
1561     GGTACCCTCCAGTTCACCTGCGACTGGGCTCAAGTGGGCTGCGCCAACGTCAACGCGTCCTTCACGTCGCTGTCGGCTCCGGGCGCCGACACCTCCCTGGTGCTCACCCTCAGCGGCAGC          
         G  T  L  Q  F  T  C  D  W  A  Q  V  G  C  A  N  V  N  A  S  F  T  S  L  S  A  P  G  A  D  T  S  L  V  L  T  L  S  G  S        
560 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                     
1681     CTCGCTCCCGGGGCGAGCACCGAGCTCCAAGGCCGGATCCACACCGCGAACTGGGCGAACTTCGACGAAAGCGACGACTACAGCCGCGGCACCAACACTGACTGGGAGCTCAGCGAGGTG          
         L  A  P  G  A  S  T  E  L  Q  G  R  I  H  T  A  N  W  A  N  F  D  E  S  D  D  Y  S  R  G  T  N  T  D  W  E  L  S  E  V        
600 
                                                                                                                                           
1801     ATCACCGCATACCTCGGCGGCACCCTGGTCTGGGGTACGCCTCCCGCCTAA         
         I  T  A  Y  L  G  G  T  L  V  W  G  T  P  P  A  *           
                                                                     
 

 

 

10. ábra A cel5B és a származtatott fehérje termékének szekvenciája. 
A feltételezett CelR operátor régiót dőlt, aláhúzott betűvel jelöltük. A csillagokkal aláhúzott rész 
jelöli a feltételezett katalitikus, a szaggatott vonallal aláhúzott rész pedig a feltételezett szubsztrátkötő 
domént. A linker régióban található háromszor ismétlődő jellegzetes motívumot bekereteztük. 
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4.4.2 A Cel5B domén analízise 

 

A SignalP számítógépes program (Nielsen et al., 1997) a Cel5B esetében egy szekréciós szignál 

peptid hasítóhelyet valószínűsít a 30. és a 31. aminosav között. A katalitikus domén előtt 

elhelyezkedő, 42 aminosav hosszúságú szignál peptid méretében és összetételében is 

hasonlóságot mutat más aktinomicétákból származó szignál szekvenciákkal. 

 A további számítógépes aminosav homológia vizsgálatok alapján a Cel5B tartalmaz egy a 

43. és 385. aminosav között elhelyezkedő, a GH5. családjába tartozó katalitikus domént, 

valamint egy a 476. aminosavtól kezdődő, 78 aminosav hosszúságú CBD 3 típusú cellulózkötő 

modult. A Cel5B katalitikus doménjének aminosav szekvenciáját összevetve más cellulázok 

hasonló régióival jelentős hasonlóságokat kaptunk: 67% volt a homológia (389 aminosav 

hosszúságú szakaszon) egy a Cellulomonas fimiből származó endoglükanázzal, 66% azonosságot 

kaptunk (392 aminosav hosszúságú szakaszon) a Cellulomonas flavigenaból származó Cel5A 

enzimmel, s végül 60% volt a hasonlóság (342 aminosav hosszúságú szakaszon) egy a 

Caldicellulosiruptor saccharolyticusból izolált endoglükanázzal. A Cel5B esetében a GH5 

család más tagjaival mutatott aminosav homológiák alapján a Glu201 és a Glu344 a potenciális 

katalitikus aminosavak. 

 A feltételezett cellulózkötő domén szekvenciájának összevetése más baktérium eredetű 

hidrolázok ismert CBD szekvenciáival szintén jelentős hasonlóságokat eredményezett: 46% 

homológiát kaptunk egy a Caldibacillus cellulovoransból származó β-xilanáz (Sunna et al., 

2000), szintén 46%-ot egy a Streptomyces avermitilisból (Omura et al., 2001) és 41% 

hasonlóságot egy a Bacillus subtilisból (Kunst et al., 1997) származó feltételezett endoglükanáz 

cellulózkötő doménjénak esetében. 

 A 385. és a 476. aminosav között elhelyezkedő, a katalitikus és szubsztrátkötő doméneket 

elválasztó feltételezett linker régió aminosav szekvenciája eltért a már fent említett hidrolázok 

linker szekvenciáitól. Ez a 91 aminosav hosszúságú szakasz igen gazdag prolinban, szerinben és 

tirozinban, s tartalmaz egy jellegzetes, háromszor ismétlődő motívumot (PPTEPTE). A T. 

fuscaból ismert más cellulázok linker régióihoz hasonlítva e szakasz hosszúsága jelentősen 

felülmúlja a többi cellulázét. 

 A 12. ábrán összehasonlítottuk a Cel5B és a T. fuscaból eddig jellemzett cellulázok 

doménszerveződését.  
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11. ábra A Cel5B aminosav szekvenciájának összehasonlítása a termofil, anaerob NA10ből 
származó THAN, a Caldicellulosiruptor saccharolyticus CELB és a Cellulomonas fimi CEND 

enzimek szekvenciáival. 
Az azonos aminosavak fekete háttérben, a hasonló aminosavak szürke háttérben láthatók. Nyíl jelzi a 
számítógép által jelzett szignál peptid hasítóhelyet. Csillagokkal jelöltük a feltételezett katalitikus domén 
régiót. 

 
12. ábra A Thermobifida fusca összes ismert cellulázának (Cel5A, Cel6A, Cel6B, Cel9A, Cel9B és 

Cel48A), valamint az új endoglükanázának (Cel5B) doménszerkezete. 
Színjelzések: szignál peptid − barna, katalitikus domén − zöld, 2 típusú cellulózkötő domén (CBD) − 
lila, CBD3 − piros, CBD6 − kék, N − terminálison elhelyezkedő Ig (immunoglobulin) − szerű 
domén (CelD − N) − rózsaszín, fibronektin típusú III domén (fn3) − sárga, PKD domén (polycystic 
kidney disease like domain) − narancssárga. 
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4.4.3 A Cel5B filogenetikai kapcsolatai 

 

Az evolúciós kapcsolatok feltárása céljából megvizsgáltuk és összehasonlítottuk a T. fusca 

különböző cellulázait kódoló gének G+C tartalmát. E hét génnek a G+C aránya 65.47 és 67.19% 

között változik, amely jó korrelációt mutat a T. fusca genomra jellemző 66.5% átlagértékkel. Bár 

a cel5B G+C aránya a legalacsonyabb, szám szerint 65.47%, ez a kis eltérés nem bizonyítja a 

cel5B távolabbi származását. Megvizsgáltuk a kodon harmadik helyén álló bázisok G+C arányát 

is, amelyek 90.5 ± 3.05% átlagértéket mutattak. A cel9A kivételével, amely G+C tartalma a 

harmadik pozícióban álló bázisok esetében jóval alacsonyabb volt (84.9%), nem tapasztaltunk 

jelentős különbségeket a T. fusca celluláz gének között.  

 A 13. ábrán látható filogenetikai törzsfa a T. fusca cellulázok, valamint 35 egyéb, 

baktériumokból származó, a glikozil-hidrolázok 5., 6., 9. és 48. családjából származó enzim 

rokonsági kapcsolatait mutatja be. A T. fusca GH5 családjába tartozó két endoglükanáz közül a 

Cel5B a Cellulomonas fimiből származó GUNB, valamint a Clostridium thermocellumból 

származó GUNG és GUNB enzimekkel alkot egy csoportot; míg a Cel5A egy elkülönült ágat 

képez, pl. a Steptomyces lividans GUNA, a Butyrivibrio fibriosolvens GUN2 és a Rubinococcus 

albus GUN4 enzimeivel. Ugyanez az elkülönülés jellemzi a GH6 családba sorolt két cellulázt is. 

Így a Cel6A egyértelmű rokonságot mutat a Microbispora bisporaból és a Cellulomonas fimiből 

izolált GUNA enzimekkel; míg a Cel6B a Streptomyces coelicolor 086730 és a Cellulomonas 

fimi GUXA enzimeivel képez csoportot. A GH9 családba tartozó T. fusca eredetű enzimek 

esetében is megfigyelhető a törvényszerűség, hogy a két enzim a törzsfa két elkülönült ágában 

helyezkedik el. A Cel9A olyan enzimekkel csoportosul, mint a Cellulomonas fimiből izolált 

GUNB és a Clostridium thermocellum GUNF enzime; míg a Cel9B a Cellulomonas fimi GUNC, 

Streptomyces reticuli GUN1 és a Clostridium thermocellum GUND enzimeivel alkot egy külön 

csoportot. A Cel48A enzim, amely egyelőre a GH48 család egyedüli tagja a Cellulomonas fimi 

GUXB, Streptomyces coelicolor Q9XCD és a Clostridium thermocellum GUNS enzimeivel 

mutat közeli rokonságot.  
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13. ábra Különböző mikszorvezetekből származó cellulázok katalitikus doménjeinek 
filogenetikai kapcsolatai. 

A T. fuscaból származó cellulázokat vastag betűvel jelöltük. Jelölések: P54583 Acidothermus 
cellulolyticus; P22541 Butyrivibrio fibriosolvens; P07984, P14090, P26225, P50400, 
P50401, P50899 Cellulomonas fimi; Q02934, Q05332, Q59325, Q9L3J8, P04956, P38686 
Clostridium thermocellum; P50900  Clostridium stercorarium; Q59394 Erwinia carotovora; 
P26414 Microbispora bispora; Q53488 Micromonospora cellulolyticum; Q50901 
Myxococcus xanthus; Q8KKF7 Paenibacillus sp.; P10476 Pseudomonas fluorescens; 
Q07940 Ruminococcus albus; O86728 O86730 Streptomyces coelicolor; P27035 
Streptomyces lividans; Q05156 Streptomyces reticuli; AY298814, P26221, P26222, Q01786, 
Q08166, Q60029, Q9XCD4 Thermobifida fusca; Q8P514 Xanthomonas campestris; 
Q9PDW2 Xylella fastidiosa. 
 

4.4.4 A rekombináns Cel5B enzim biokémiai jellemzése 

 

Bár a Tf cel5B nem nyilvánult meg Escherichia coliban, a Streptomyces lividans TK24 törzsben 

a biokémiai tesztekhez megfelelő mennyiségű Cel5B enzimet tudtuk előállítani. Az E61 jelű 

transzformáns által termelt extracelluláris fehérje cellulóz affinitás kromatográfiával történő 

tisztítását követően az SDS−poliakrilamid gélen egy ~67 kDa nagyságú aktív fehérjét kaptunk. 

Ez a molekulaméret megegyezett a szekvencia adatok alapján számított fehérje méretével 

(67.665 kDa). 
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 Az enzim szubsztrátspecificitását vizsgáltuk CMC, MN300, Avicel, oat−spelt xilán, birch 

wood xilán, LBG, laminarin, lichenin, pustulan, pNP−cellobiozid, −glükozid, −xilozid és –

mannozid szubsztrátokon. A Cel5B csak a CMC-n mutatott jelentős aktivitást (121.4 U mg-1), a 

kristályos MN300 (2.6 U mg-1) és Avicel (3.9 U mg–1) szénforrásokon gyenge aktivitással 

rendelkezett, míg a hemicellulóz és oligoszacharid szubsztrátokat egyáltalán nem hidrolizálta. 

 A viszkozimetriás vizsgálat során a Cel5B már igen kis mennyisége a CMC oldat gyors 

relatív viszkozitás csökkenését eredményezte: 0.5 µg tiszta enzim hozzáadása 10 ml 200 mg 

CMC-t tartalmazó oldathoz kevesebb, mint 9 perc elteltével már 50% viszkozitás csökkenéshez 

vezetett, ami bizonyítja, hogy a Cel5B egy endo-hatásmechanizmusú enzim. 

 Vizsgáltuk továbbá a pH és a hőmérséklet enzimaktivitásra gyakorolt hatását. A Cel5B 

pH−optimuma CMC szubsztráton mérve ~8.2 (15.ábra) volt és az enzim maximális aktivitásának 

90%-át megtartotta 7.0 és 8.5 közötti pH tartományban 15 min, 70°C-on történő inkubációt 

követően. 

 A Cel5B hőmérséklet−optimuma ~77°C (15. ábra), bár ezen a hőmérsékleten 3 h 

inkubációt követően az enzim gyorsan inaktíválódott, eredeti aktivitásának felét elvesztette (14. 

ábra). 
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14. ábra A Cel5B termostabilitásának vizsgálata különböző hőmérsékleteken. 
A tiszta Cel5B enzimet 0.1M (pH=7) foszfát pufferben inkubáltuk 60, 66, 70 és 77°C-on 1, 2, 4, 8, 
16, 24, 36 és 48 órán keresztül. Az inkubációt követően a minták endoglükanáz aktivitását RBB-
CMC szubsztráttal mértük. 
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15. ábra A hőmérséklet és a pH hatása a Cel5B aktivitására. 
a; a hőmérséklet hatása a Cel5B aktivitására. 
b; a pH hatása a Cel5B aktivitására 
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4.5 Új tudományos eredmények 

 

A doktori értekezésem alapjául szolgáló kutatómunka elvégzésének eredményeként az alábbi új 

tudományos eredmények születtek: 

 

1. A saját izolálású Thermobifida fusca TM51 törzsből elkészítettünk egy közel 2000 

transzformánsból álló expressziós génkönyvtárat. A könyvtár különböző hidroláz 

aktivitásokra történő tesztelése során azonosítottunk egy β-mannozidáz, valamint egy 

endoglükanáz pozitív klónt. 

2. Meghatároztuk a β-mannozidáz enzimet (ManB) és az endoglükanáz  enzimet (Cel5B) 

kódoló gének (manB és cel5B) teljes nukleotid sorrendjét. 

3. Heterológ gazdában (Streptomyces lividans) kifejeztettük manB és cel5B géneket, a 

rekombináns enzimeket tisztítottuk. Elvégeztük az enzimek biokémiai jellemzését: 

szubsztrátspecificitás, Topt, pHopt, Vmax, Km, Ki. A β-mannozidáz esetében vizsgáltuk az 

enzim transzmannozidáz aktivitását. A Cel5B esetében pedig elemeztük az enzim 

doménszerkezetét, filogenetikai kapcsolatait. 

4. A ManB és Cel5B enzimek jellemzésével az aerob, termofil, lignocellulóz bontó 

baktériumok modellszervezetként ismert Thermobifida fusca összetett poliszacharid-

hidroláz enzim rendszerét két új taggal bővítettük. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

5.1 A Thermobifida fusca ββββ-mannozidáz enzime 

 

Az aerob, termofil, lignocellulóz bontó baktériumok modellszervezeteként ismert T. fusca 

poliszacharid-hidroláz enzimrendszere összetett, aktívan kutatott terület. A T. fusca TM51 

törzsből készített expressziós génkönyvtár klónjainak különböző hidroláz aktivitását vizsgálva 

azonosítottunk egy β-mannozidáz enzimet kódoló gént, amely eddig ebből a mikroszervezetből 

még nem volt ismert. Az enzim biokémiai tulajdonságait vizsgálva az első szembetűnő eltérés a 

T. fuscaból jellemzett hidrolázokhoz képest az enzim hőmérséklet−optimuma volt (55°C), ami 

jóval alulmaradt a termofil szervezetből származó más cellulázokhoz és hemicellulázokhoz 

képest. Erre magyarázatként az enzim lokalizációja szolgálhat, mivel az eddig publikált, kivétel 

nélkül extracelluláris enzimekkel szemben a β-mannozidáz enzim intracelluláris. Ez 

megmagyarázza azt is, hogy az előzetes vizsgálatokként elvégzett zimogram analízisek során 

miért nem tudtunk a tenyészszűrletekből ilyen aktivitást kimutatni. A felvetésünket tovább 

erősítette egy közelmúltban megjelent cikk (Spiridonov és Wilson, 2001), amelyben a T. fusca 

celluláz rendszerének egyetlen intracelluláris tagját, egy β-glükozidáz enzimet jellemeztek. 

Ennek az enzimnek a hőmérséklet−optimuma (50°C) hasonló volt a mi enzimünk hőmérséklet− 

optimumához. A β-glükozidáz enzim intracelluláris lokalizációját a szignál peptid hiányán túl az 

is bizonyította, hogy a bglABC operon a β-glükozidáz (bglC) mellett két cukor permeáz fehérjét 

kódoló gént (blgA és bglB) is tartalmazott, és géncsoportosulásba rendeződött egy cukorkötő 

fehérjét (sbpA) és egy transzkripciós regulátor fehérjét (celR) kódoló génnel. A T. fuscaból 

származó blgA és bglB által kódolt fehérjék nagyfokú hasonlóságot mutattak a Streptomyces 

reticuliból származó két cellobióz permeázzal (cebF és cebG) (Schlosser és Schrempf, 1996). A 

T. fusca cellobióz transzport rendszerét kódoló géncsoportosulásnak szerkezeti felépítése igen 

hasonló a S. reticuli cellobióz (Schlosser és Schrempf, 1996) és a Streptomyces coelicolor maltóz 

(Wezel et al., 1997) transzport rendszeréhez, azzal a kis eltéréssel, hogy a regulátor fehérjét 

kódoló gén az utóbbi két faj esetében a géncsoportosulást megelőzően, 5’ irányban, míg a T. 

fusca esetében fordított orientációban helyezkedik el (Spiridonov és Wilson, 2001). 

A cellulóz és hemicellulóz szubsztrátoknak az extracelluláris térben diszacharidokká 

történő lebontása általánosan elterjedt folyamat a Thermobifidák és más komposztlakó 

aktinomicéták körében, amelyek egy sor extracelluláris celluláz, xilanáz és mannanáz enzimet 

termelnek. Másrészről a poliszacharid lebontás utolsó lépését katalizáló cellobiáz, β-mannozidáz 
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és β-xilozidáz enzimek gyakran sejthez kötöttek (Stoll et al., 1999). Ez a stratégia a 

mikroszervezetek számára több szempontból is előnyös. Egyrészt segít megelőzni a felszabaduló 

cukrok más komposztlakó mikroszervezetek által történő elfogyasztását, amelyek a megfelelő 

enzim és transzport rendszer hiányában képtelenek a cellobióz, xilobióz és mannobióz 

hasznosítására. A cellobióz intracelluláris metabolizációjának másik előnye, hogy a cellobióz 

felvétele kisebb energia befektetést igényel a sejt részéről, mint a glükózé (Thurston et al., 1993). 

A T. fuscaból és S. reticuliból ismert cellobióz permeázok mellett xilobióz és mannobióz 

permeázokról is beszámoltak már Aureobasidium pullulansból (Lubomir és Peter, 1998). 

Valószínűsíthető, hogy hasonló mechanizmus támogatja a mannobióz felvételét a 

Thermobifidákban is. 

 A manB szekvencia analízise során is tapasztaltunk érdekes eltéréseket a többi 

Thermobifida génhez képest. A potenciális riboszómakötőhely 63 bp távolságra helyezkedik el a 

start kódtól az 5’ nem kódoló régió irányába, ami szokatlanul nagy távolság a T. fusca 

cellulázgénjeihez hasonlítva (7-13 bp a start kódtól) (Spiridonov és Wilson, 1998).  

 A promóter régió számítógépes szekvencia elemzése során találtunk egy potenciális 

regulátor fehérje operátor szekvenciát. Az AACCGGTT DNS szakasz két példányban van jelen a 

manB promóter régiójában (-115 bp). Egy svájci kutatócsoportnak köszönhetően 

rendelkezésünkre állnak a T. fuscaból származó endomannanáz enzimről is adatok (Hilge et al., 

1998). A gén promóter régiójában a manB-hez hasonlóan jelen van a már említett motívum, így 

feltételezhető, hogy ez a szekvencia fontos szerepet játszik a két gén szimultán szabályozásában.  

 A CelR transzkripciós regulátor fehérje operátor szekvenciája (TGGGAGCGCTCCCA) a 

T. fuscaból ismert összes extracelluláris celluláz és hemicelluláz promóter régiójában jelen van 

(Spiridonov és Wilson, 1998). Az indukciós vizsgálatok is azt mutatják, hogy a cellulázok és 

xilanázok szabályozása részben kapcsolt, ugyanis cellulóz szénforráson a xilanázgének 

expressziója is beindul. Ezzel szemben a β-mannozidáz csak mannán szénforráson 

szintetizálódott, ami a promóter analízis mellett megerősíti, hogy a mannán lebontást végző 

enzimek szabályozása elkülönül a cellulázok és xilanázok szabályozásától, s számunkra még 

ismeretlen módon zajlik. 

 Az aminosav szekvencia elemzése során a ManB a legnagyobb homológiát a 

Cellulomonas fimi Man2A β-mannozidáz enzimével adta, ami egyáltalán nem meglepő, mivel a 

két mikroszervezet közeli rokonsági kapcsolatban áll, s igen figyelemreméltóak a hasonlóságok a 

két baktérium poliszacharid-hidroláz enzimrendszerében is (Warren, 1996). Erre újabb 
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bizonyíték a T. fuscaból izolált manB, ami igazolja munkánk egyik feltevését, miszerint a C. 

fimiből izolált enzimgének homológ párjai nagy valószínűséggel jelen vannak a T. fuscaban is. 

Köztudott, hogy a szénhidrátok a sejtek fő energiaforrásai és egyben szerkezeti elemei. 

Mindezek mellett ezek a biomolekulák fontos szereplői számos molekuláris felismerési 

folyamatnak a sejtek közötti kommunikációban és szignál transzdukcióban (Varki, 1993). Ez az 

oka, hogy figyelemreméltó érdeklődés övezi a szénhidrát alapú gyógyszergyártást és olyan 

technikák kifejlesztését, amelyek célja az oligoszacharidok elemzése és szintézise. A 

szénhidrátok klasszikus kémiai úton történő előállítása nem mindig nyújt megfelelő megoldást a 

kérdésre, mivel a keletkező termék mennyisége gyakran csekély, ezzel szemben maga a szintézis 

folyamata idő− és költségigényes, s technikai megoldása sem túl egyszerű feladat. Napjainkban 

az érdeklődés középpontjába került a szénhidrátok enzimek által katalizált szintézise, amely új 

alternatívaként jelentkezett a kémiai úton történő oligoszacharid gyártás mellett. Az enzimek 

által történő szintézis két módon valósítható meg: glikozil-transzferáz és glikozil-hidroláz 

enzimekkel (Withers, 2001). A glikozil-transzferázok ilyen irányú hasznosítását korlátozza, hogy 

az általuk szubsztrátként használt anyagok költsége magas, ill. maguk az enzimek sem állnak 

korlátlan mennyiségben a rendelkezésünkre. Ezzel szemben a glikozil-hidrolázok jelen vannak a 

legtöbb élő szervezetben, s az általuk használt szubsztrátok is viszonylag alacsony költségűek. 

Kérdés, hogyan tudja megvalósítani egy hidroláz enzim az aktivitásával ellentétes glikozilálás 

vagy más néven fordított hidrolízis folyamatát? 

 Az irodalmi áttekintésben már szó esett arról, hogy a glikozil-hidrolázok a glikozidos 

kötések hasítását kétféle mechanizmus szerint vihetik véghez: inverzióval vagy retencióval 

(Warren, 1996). A két különböző mechanizmusú reakciónak köszönhetően a keletkező temékben 

eltérő lesz az anomer szénatom konfigurációja: inverzió esetén α-D-glikozidok, míg retenció 

esetén β-D-glikozidok keletkeznek. A retencióval hasító enzimek esetében a hidrolízis két 

lépcsőn keresztül valósul meg. Első lépésként egy kovalens kötéssel összekapcsolt 

szubsztrát−enzim intermedier keletkezik, majd a deprotonált víz molekula az anomer szénatomot 

megtámadva elhasítja a glikozil-észter intermediert. Abban az esetben, ha a víz helyett 

akceptorként például egy cukor molekula van jelen, a retencióval hasító hidroláz enzim 

transzglikozilálást fog végezni (Moracci et al., 2001). 

A problémát az jelenti, hogy a keletkező termék az enzim szubsztrátjaként szolgál, így 

maga el is bontja a szintetizált oligoszacharidokat. A T. fusca β-mannozidáz enzimének is van 

transzmannozidáz aktivitása, ami bizonyítja, hogy ez az enzim a glikozidos kötések hidrolízisét 

retencióval végzi, mivel ez előfeltétele a transzglikoziláz aktivitásnak. A transzmannozidáz 
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aktivitás igen alacsony volt, az enzim a rendelkezésre álló oligoszacharidoknak csupán 1-2%-át 

alakította át diszachariddá. 

Az elmúlt két-három évben számos publikáció jelent meg, amelyekben olyan kísérletekről 

számoltak be, melyek a glikozil-hidrolázok transzglikozidáz aktivitásának kiaknázását célozták 

meg, nem kevés sikerrel (Zechel és Withers, 2001; Mayer et al., 2001; Moracci et al., 2001; 

Trincone et al., 2000; Mayer et al., 2000; Malet és Planas, 1998). Withers (2001) alkotta meg 

először a biokatalizátorok egy új osztályát, glikoszintázok elnevezéssel. A glikoszintázok olyan 

módosult aktivitású hidroláz enzimek, amelyek hatékonyan szintetizálnak oligoszacharidokat, de 

nem hidrolizálják el őket. Mindez annak köszönhető, hogy a hidrolízis során nukleofil 

partnerként működő glutaminsavat helyspecifikus mutagenezissel kicserélik (általában alaninra), 

így az enzim elveszti hidroláz aktivitását. A ManB esetében is járható út lenne az enzim ily 

módon történő alkalmassá tétele oligoszacharid gyártásra, mivel szűk aglikon specificitása miatt 

ígéretes jelölt mannooligoszacharidok szintézisére. 

A feltételezett katalitikus karboxilsavak a ManB esetében a Glu530, mint nukleofil partner és 

a Glu443, mint katalitikus sav-bázis partner. Az eddig jellemzett β-mannozidáz enzimek a 

Pyrococcus furiosusból (Bauer et al., 1996) származótól eltekintve a glikozil-hidrolázok 2. 

családjába tartoznak, amelyben ezek mellett β-galaktozidáz és β-glükuronidáz enzimek is 

megtalálhatóak. A β-mannozidázok konszenzus szekvenciái nem teljesen felelnek meg a 

glikozil-hidrolázok 2. családját jellemző konszenzus szekvenciáknak, ezért a családon belül azok 

egy alcsaládot képeznek. Bár a családon belül egy β-galaktozidáz (Gebler et al., 1992) és egy β-

glükuronidáz (Wong et al., 1998) esetében már kísérletesen is meghatározták a katalitikus 

nukleofil helyét, β-mannozidáz enzimről ilyen információk nem álltak rendelkezésre egészen 

2000-ig. A C. fimi β-mannozidáz enzimének esetében bizonyították először, hogy a Glu519 a 

katalitikus nukleofil (Stoll et al., 2000). Végső konklúzióként a szerzők megállapították, hogy a 

Glu519 konzervált aminosav nemcsak a β-mannozidázok körében, hanem az egész családon 

belül. Ez a megállapítás támpontot nyújthat a mi további kísérleteinkhez is, melyek elsődleges 

célja a ManB enzimben nukleofil partnerként működő katalitikus karboxilsav kicserélése, s az 

így módosított enzim transzmannozidáz aktivitásának vizsgálata.  
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5.2 A Thermobifida fusca új endoglükanáz enzime 

 

Egyszerű kémiai összetétele ellenére a kristályos cellulóz lebontásához összetett hidroláz 

enzimrendszer szükséges. Egy teljes celluláz rendszer tagjait endoglükanáz, redukáló és nem 

redukáló végről hasító cellobiohidroláz, valamint cellobiáz enzimek képezik. A cellulóz 

bontására képes mikroszervezetekre jellemző, hogy a cellobióz hidrolízisét végző cellobiáz és a 

két típusú cellobiohidroláz enzimek mellett több, ugyanazt a lépést katalizáló endoglükanáz 

enzimük is van. Ez igaz a komposztlakó Thermobifida fusca esetében is, amelynek az irodalom 

szerint három endoglükanáz és egy exo/endoglükanáz enzime van (Hu és Wilson, 1988; Lao et 

al., 1991; Jung et al., 1993; Zhang et al., 1995; Irwin et al., 2000). 

 A T. fusca TM51 celluláz enzimrendszerét vizsgálva a kapott endoglükanáz zimogram 

összetettsége azt sugallta, hogy ennek a mikroszervezetnek további endoglükanáz enzimei is 

lehetnek. Az E61 klón szekvencia elemzésének, valamint a heterológ gazdában termeltetett 

fehérje biokémiai vizsgálatainak eredményei alapján izoláltunk egy új, a GH5 családba tartozó 

endoglükanázt kódoló gént a Thermobifida fusca TM51 törzsből. Az új enzim, név szerint Cel5B 

(vagy E7 a korábbi nomenklatúra szerint), a Cel5A mellett a GH5 család második, T. fuscaból 

származó tagja. 

 Mivel a GH5 család összetétele igen változatos, találhatunk benne cellulóz 1,4-β-

cellobiozidáz, β-mannozidáz, glükán 1,3-β-gükozidáz, lichenináz, glükán endo-1,6-β-glükozidáz, 

mannán endo-1,4-β-mannozidáz és xilán endo-1,4-β-xilanáz aktivitású enzimeket egyaránt, ezért 

egy sor szubsztráton teszteltük a Cel5B aktivitását. A szubsztrátspecificitás tesztekben a Cel5B 

csak a cellulózt hidrolizálta, s nem mutatott aktivitást xilán, mannán vagy más hemicellulóz 

szénforrásokon. A család másik T. fuscaból származó Cel5A enzimével szemben, amely az 

irodalmi adatok szerint jól hidrolizálja a metilumbelliferil-cellobiozidot, a Cel5B nem mutatott 

cellobiáz aktivitást. 

 A CMC oldat viszkozitás csökkenésének mérése elterjedten használt módszer annak 

eldöntésére, hogy adott celluláz az endo- vagy exo-hatásmechanizmusú enzimek közé tartozik-e? 

Irwin és munkatársai (1993) is ezzel a módszerrel demonstrálták, hogy a T. fusca Cel6B enzime 

egy exoglükanáz, mivel ez az enzim nem okozott figyelemreméltó viszkozitás csökkenést a 

CMC oldatban, míg a Cel9A, amely egy processzív endoglükanáza a T. fuscanak csak lassú 

viszkozitás csökkenést eredményezett. S végül, ha a CMC oldathoz kis mennyiségű Cel5A vagy 

Cel6A enzimet adtak – amelyekről már korábban bizonyították, hogy valódi endoglükanázok – 

az oldat viszkozitása gyorsan és erőteljesen csökkent. A mi kísérletünkben a Cel5B a Cel5A és 
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Cel6A enzimekhez hasonló hatékonyságú viszkozitás csökkenést eredményezett, ami bizonyítja, 

hogy ez az enzim a T. fusca negyedik endo−hatásmechanizmusú glükanáza. 

 Ennyi endoglükanáz enzim jelenléte első megközelítésben feleslegesnek tűnhet, mivel 

valamennyi enzim a cellulózlánc véletlenszerű hasítását végzi, szabad láncvégeket képezve a 

cellobiohidrolázok számára. Az ismert cellulázokkal végzett indukciós kísérletek azonban – 

melyekben igen jelentős eltérés volt tapasztalható az egyes cel gének indukálhatóságában – azt 

mutatják, hogy a különböző endoglükanázok szintézisével a baktérium alkalmazkodni tud a 

környezetében jelenlevő eltérő minőségű szubsztrátokhoz. 

 Mi magunk a cel5B esetében indukciós kísérleteket nem végeztünk el. Annak 

ismeretében azonban, hogy az egyes szintetizált cellulázok mennyisége, illetve az őket kódoló 

gének 5’ szabályozó régiójának szerkezeti felépítése között korrelációt lehet kimutatni 

(Spiridonov és Wilson, 1998), a cel5B promóter régióját elemezve következtetéseket vonhatunk 

le a Cel5B enzim a T. fusca celluláz rendszerében betöltött szerepéről.  

 Az összes cel gén promóter régiójában a start kódtól különböző távolságban jelen van egy 

14 bp hosszúságú palindrom szekvencia, amely a CelR regulátor fehérje kötőhelye. A cel6A 

további egy, míg a cel6B és cel48A cellobiohidroláz gének további két tökéletlen példányt 

tartalmaznak ebből az operátor szekvenciából a szabályozó régiójukban. A gének 

indukálhatóságának vizsgálatakor, nem indukáló körülmények között a celluláz enzimek 

konstitutívan szintetizálódnak (3 nM), a Cel6A enzimet kivéve (35 nM), ami jelzi annak 

kitüntetett szerepét. Neki köszönhető, hogy az oldhatatlan cellulóz szénforrásból felszabadított 

cellobióz, mint inducer, a későbbiekben beindítja a többi celluláz szintézisét. A legtöbb 

szénforráson az endocellulázok közül a promóter régiójában az operátor szekvenciát két 

példányban tartalmazó Cel6A enzim termelődött a legnagyobb mennyiségben. Az Cel6A 

mennyiségét azonban indukált körülmények között jelentősen felülmúlta a két cellobiohidroláz 

mennyisége, amelyek a szabályozó régióban három példányban hordozzák a fordítva ismétlődő 

szekvenciát. A cel9B, cel9A és cel5A gének közül a két utóbbi esetében a szintetizált enzimek 

mennyiségei teljesen összhangban voltak a különböző szénforrásokon, míg a cel9B által kódolt 

enzim termelődött a legkisebb mennyiségben valamennyi szénforráson. Az eltérést Wilsonék az 

operátor szekvenciák start kódtól való távolságával próbálták magyarázni, ami jóval nagyobb a 

cel9B esetében (61 bp) a két másik génhez viszonyítva (36 bp). A cel5B esetében az egy 

példányban jelenlevő operátor szekvencia 50 bp távolságra helyezkedik el a start kódtól. Ezek 

alapján az indukciós-repressziós mintázat valószínűleg a cel9B-hez hasonlóan alakul, de e 

feltételezés megerősítéséhez az indukciós kísérletek elvégzése szükséges. Érdekes eltérés a többi 

cel génhez képest, hogy cel5B esetében az egy példányban jelenlevő operátor szekvencia is 
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tökéletlen. Ezért érdemes lenne megvizsgálni, hogy a CelR regulátor fehérje képes-e egyáltalán 

kötődni ehhez a DNS szakaszhoz. A cel6B esetében már bizonyították, hogy a CelR regulátor a 

14 bp és a 13 bp hosszúságú fordított ismétlődő szakaszhoz is képes kapcsolódni (Spiridonov és 

Wilson, 1998; Lin és Wilson, 1988b). 

A T. fusca extracelluláris enzimei termostabilak és széles pH tartományban aktívak, 

amelynek oka az őket termelő mikroszervezet természetes közegének jellemzőivel 

magyarázható. A T. fusca TM51 törzs izolálásakor például az istállótrágya komposzt pH értéke 

8.0, hőmérséklete pedig 75°C volt. A Cel5B 66°C hőmérsékletig stabil volt, de nagyobb 

hőmérsékleten stabilitása gyorsan csökkent (14. ábra). A relatív instabilitástól függetlenül a 

Cel5B hőmérséklet−optimuma ∼77°C (15. ábra), ami a CMC szubsztrát stabilizáló hatásának 

köszönhető. Ehhez hasonló, a szubsztráttal összefüggésbe hozható enzim stabilizálásról 

korábban más szerzők is beszámoltak már a Bacillus sp. CH43 és HR48 törzsekből származó 

endoglükanázok esetében (Mawazda et al., 2000). A Cel5B 77°C−os hőmérséklet−optimuma jól 

összhangban van a T. fusca többi endoglükanázának, endoxilanázának és endomannanázának 

hőmérséklet−optimumával, ami 70 − 80°C közötti tartományba esik (Irwin et al., 1994; Hilge et 

al., 1998) és távlatokat nyit az újonnan jellemzett endoglükanáz ipari felhasználásra. 

 A T. fuscaból napjainkig jellemzett cellulázok a glikozil-hidrolázok négy különböző 

családjába sorolhatók, a GH5, GH6, GH9 és GH48 családokba. A 12. ábrát szemlélve, amelyen a 

hét ismert celluláz doménszerkezetét tüntettük fel, érdekes megfigyeléseket tehetünk: 

 • az egyes GH családokban két-két T. fusca eredetű hidroláz képviselteti magát, 

 • az ugyanabba a családba tartozó enzimekben a domének elhelyezkedése ellentétes  

 irányú. 

A GH5 családban található két endoglükanáz közül a Cel5A (E5) tartalmaz egy az N-

terminálison elhelyezkedő cellulózkötő domént, míg ugyanezt a domént a Cel5B (E7) is 

tartalmazza, de a C-terminálisán. A szubsztrátkötő domének ellentétes fekvése figyelhető meg a 

GH6 család cellulázainak esetében is: a Cel6A (E2) enzim a C-terminálison, a Cel6B (E3) pedig 

az N-terminálison hordozza a CBD-t. Ami a GH9 családba tartozó két endoglükanázt illeti 

szintén mindkét enzimnek van szubsztrátkötő modulja, de a Cel9B celluláznál az eddigiektől 

eltérően két, szimmetrikusan elhelyezkedő CBD-t találunk. A Cel9A – visszatérve az eddigi 

szabályszerűséghez – a C-terminálisán tartalmazza a szubsztrátkötő domént, a Cel9B N–

terminálisán elhelyezkedő CBD párjaként. A GH48 az egyetlen család, amelynek csak egy T. 

fusca eredetű tagja van. Ennek a Cel48A enzimnek is van CBD-je az N-terminálisán. Nem 

zárható ki, hogy ennek a családnak is létezik egy másik T. fuscaból származó tagja, egy C–
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terminálison elhelyezkedő CBD-vel, de egyelőre nem áll rendelkezésre bizonyíték, amely 

alátámasztaná ezt a feltételezést. Más mikroszervezetekből azonosítottak már GH48 családba 

tartozó, a cellulózkötő domént a C-terminálisukon hordozó cellulázokat, ilyen például a 

Cellulomonas fimi GUXB és Cellulomonas stercorarium GUX2 enzime. Épp ezért egyáltalán 

nem lenne meglepő egy ilyen enzim létezése a T. fuscaban. A kísérletek jelenlegi fázisában az 

ilyen típusú doménszerveződés biológiai jelentőségét nehéz megítélni, de ez az egyértelműen 

szabályszerű elrendezés elősegítheti a szubsztráthoz való kötődést, s hozzájárul ily módon az 

enzimek között működő, a kutatók által már alaposan tanulmányozott szinergisztikus 

kölcsönhatásokhoz (Irwin et al., 1993; Kim et al., 1998). Itt érdemes megjegyezni 

érdekességként, hogy összehasonlítottuk a talajlakó, mezofil Cellulomonas fimi cellulázainak 

doménszerveződését is, s hasonló eredményre jutottunk, mint a T. fusca esetében azaz, a C. fimi 

enzimei is párosával helyezkednek el az egyes GH családokban, s az azonos családba tartozó 

enzimek esetében a szubsztrátkötő domének ellentétes elhelyezkedésűek. 

 Feltételezhető, hogy ez a celluláz rendszer, amely különböző GH családokba tartozó 

enzimpárokból áll, sorozatos génduplikáció eredményeként jött létre. Korábbi tanulmányok is 

alátámasztják ezt a hipotézist: a Neocallimastix patriciarum XYLA enzimének két homológ 

katalitikus doménje van (Gilbert et al., 1992), a Bacillus sp. N4 törzs két a GH2 családba tartozó 

endoglükanáza között 77% a hasonlóság (Fukumori et al., 1986) és a Clostridium thermocellum 

CelK és CbhA cellobiohidrolázai szintén több mint 80% homológiát mutatnak (Kataeva et al., 

1999; Zverlov et al., 1999). Mindezek azt jelzik, hogy ezek a szekvencia párok génduplikáció 

során keletkezhettek. Másrészről viszont a T. fusca Cel9B és a C. thermocellum CbhA (Zverlov 

et al., 1998) enzimei között megfigyelhető szekvencia azonosság alapján arra következtethetünk, 

hogy génátvitel játszódhatott le a két mikroszervezet között, s így a horizontális géntranszfer 

játszhatott szerepet a T. fusca összetett celluláz rendszerének kialakulásában. Munkánk során 

összevetettük a hét ismert T. fusca celluláz katalitikus doménjének aminosav szekvenciáját 18 

baktériumból származó, a GH5, GH6, GH9 és GH48 családba tartozó 35 különböző celluláz 

katalitikus doménjeinek aminosav szekvenciáival. Ezek alapján készült el a 13. ábrán látható 

filogenetikai törzsfa, ami jól mutatja, hogy az azonos családba tartozó T. fusca enzimpárok nem 

állnak egymással túl szoros rokoni kapcsolatban, de ezzel szemben számos esetben 

figyelemreméltó hasonlóságot mutatnak taxonómiailag tőlük távol álló mikroszervezetek 

celluláz enzimeivel. Különösen említésre méltó, hogy a legtöbb esetben szoros kapcsolat volt 

megfigyelhető a T. fusca és a C. fimi cellulázai között. 

 A filogenetikai vizsgálat tehát megerősítette azt a feltevésünket, hogy a T. fusca 

cellulázainak keletkezésében a génduplikációval szemben a horizontális géntranszfer játszott 
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szerepet. Ennek további bizonyítására alkalmas módszer az egyes celluláz gének G+C arányának 

összevetése a teljes genom G+C arányával (Garcia-Vallvé et al., 1999). Ilyen összehasonlítással 

demonstrálták Garcia-Vallvé és munkatársai (2000), hogy az Orpinomyces joyonii bendőlakó 

gomba egyik endoglükanáza egy szintén bendőlakó baktériumból a Fibrobacter succinogenesből 

származik, s horizontális géntranszfer útján került ebbe a mikroszervezetbe. A T. fusca hét 

celluláz génjének G+C tartalma nem mutatott szignifikáns eltérést a teljes genom G+C 

arányához viszonyítva. Ez arra utal, hogy e termofil aktinomicéta az összes celluláz génjére már 

nagyon régen tett szert, vagy ezek a celluláz gének taxonómiailag egymáshoz közel álló 

mikroorganizmusokból származnak. Mikor a kodon harmadik helyén álló bázisok G+C arányát 

hasonlítottuk össze, a hét cellulázgén közül csak a cel9A mutatott figyelemreméltó eltérést, ami 

jelzi, hogy a celluláz rendszernek ez a legkésőbb, de szintén nagyon régen érkezett tagja. A 

horizontális géntranszfer útján érkező gének forrásai lehetnek olyan, szintén komposztlakó, 

lignocellulózbontó baktériumok, mint a Cellulomonasok és Streptomycesek, melyek átlagos G+C 

aránya magasabb (70%), mint a T. fusca genom G+C aránya. Ezek a mikroszervezetek, mivel 

ugyanazon az élőhelyen osztoznak, kemény harcot folytatnak a számukra energia– és 

szénforrásként szolgáló, nehezen emészthető lignocellulózért. A sikeres harc kulcsa számukra 

egy hatékonyan működő lignocellulózbontó enzimrendszer. A főként lignocellulózból álló 

növényi maradványok egy olyan zárt mikrokozmoszt hoznak létre, mely kizárólag olyan fajok 

számára nyújt életteret, melyek képesek e nehezen emészthető tápanyagforrás hasznosítására. Ez 

a zárt rendszer egyben ideális helyszíne lehet az itt megtelepedni képes mikroszervezetek között 

megvalósuló genetikai információcserének. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 

Az aerob, termofil cellulózbontó baktériumok modellszervezeteként ismert Thermobifida 

fuscanak összetett celluláz és hemicelluláz enzimrendszere van. A komposzt meleg régiójából 

izolált T. fusca TM51 törzs cellulóz illetve hemicellulóz szénforráson egy sor litikus enzimet, 

endoglükanázokat, exoglükanázokat, endoxilanázokat, β–xilozidázokat, endomannanázokat és 

β–mannozidázokat termel. Az előzetes zimogram vizsgálatok alapján feltételeztük, hogy ennek a 

törzsnek vannak további, eddig még ismeretlen celluláz és hemicelluláz enzimei, ezért újabb 

hidrolázok után kutatva hoztunk létre egy expressziós génkönyvtárat a T. fusca TM51 törzsből a 

Streptomyces lividans TK24 gazdában. Az expressziós könyvtár vizsgálata során sikerült egy β–

mannozidáz (J9) és egy endoglükanáz (E61) pozitív klónt azonosítanunk.  

Ezután meghatároztuk a J9 klón DNS szekvenciáját, amelyből a nyitott leolvasási keret 

alapján egy 840 aminosavat tartalmazó fehérje származtatható. A szekvencia analízise alapján 

lehetővé vált az enzim pontos besorolása is. Ezek szerint az enzim a homológ mannozidázokkal 

megegyezően a glikozil–hidrolázok 2. családjába tartozik. Az aminosav összetételből számított 

izoelektromos pont 4.87, a molekulatömeg 94.194 kDa. A biokémiai jellemzéshez szükséges 

mennyiségű enzimet S. lividans gazdában, heterológ-expresszióval állítottuk elő. A tisztított 

enzim hőmérséklet−optimuma 55oC, pH−optimuma 7.17. Az enzimnek szűk 

szubsztrátspecificitása van, csak β–mannozidáz aktivitást mutatott. Az enzimkinetikai 

paraméterek meghatározásához paranitrofenil–β–D–mannopiranozidot (pNPβM) használtunk, 

amellyel a Michaelis konstans értékét 0.18 mM−nak, a Vmax értéke 5.58 U mg-1–nak számítottuk. 

A mannózra vonatkoztatott inhibíciós állandó Ki=5.5 mM volt. A glikozidázok rendkívül 

hatékony inhibitora, a glükonolakton nem gátolta a mannozidáz aktivitást. Érdekes eredményre 

vezetett az enzim inkubálása paranitrofenil–α–D–mannopiranozidot (pNPαM) és pNPβM 

szubsztrátok együttes jelenlétében. Gyenge transzmannozidáz aktivitást tudtunk kimutatni, 

melynek során a pNPβM mannozil csoportja a pNPαM–ra helyeződött át. A HPLC 

kromatogramok alapján a keletkező diszacharidok mennyiségét 1–2%-ra becsültük. 

Az új endoglükanázt kódoló E61 klón, valamint a feltételezett fehérje szekvencia 

elemzése alapján az enzim a glikozil−hidrolázok 5. családjába sorolható be. A S. lividans által 

termelt heterológ fehérje hőmérséklet−optimuma 77°C, pH−optimuma 8.2. Az enzim 

aktivitásának több, mint 60%−át megtartotta 24 órán át tartó, 60°C−on történő inkubációt 

követően. Az aminosav szekvencia elemzések alapján a Cel5B tartalmaz egy a GH5 család már 
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ismert endoglükanázaival nagyfokú homológiát mutató, az N−terminálison elhelyezkedő 

katalitikus domént és egy a C−terminálison elhelyezkedő 3. típusú cellulózkötő domént.  

A T. fusca hét cellulázának doménszerkezetét vizsgálva megállapítottuk, hogy ezek az 

enzimek párosával helyezkednek el a különböző GH családokban: Cel5A−Cel5B (GH5 család), 

Cel6A−Cel6B (GH6 család) és Cel9A−Cel9B (GH9 család); kivételt ez alól csak a Cel48A 

enzim jelent, amely a GH48 család egyedüli, eddig pár nélküli tagja ebben a 

mikroorganizmusban. További érdekesség, hogy az azonos családba tartozó enzimek esetében a 

katalitikus és a szubsztrátkötő domének sorrendje ellentétes. 

A T. fusca cellulázok katalitikus doménjeinek szekvenciáit összevetve számos, szintén a 

GH5, GH6, GH9 és GH48 családokba tartozó, baktériumokból származó cellulázok katalitikus 

doménjeinek aminosav szekvenciáival megfigyeltük, hogy az azonos családba tartozó T. fusca 

eredetű enzimek filogenetikailag nem állnak túl közel egymáshoz, ezzel szemben 

figyelemreméltó hasonlóságot mutatnak taxonómiailag tőlük távol eső mikroszervezetekből 

származó cellulázokkal. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a T. fusca összetett és igen hatékony 

poliszacharid−hidroláz enzimrendszerének kialakulásában a génduplikációval szemben inkább a 

horizontális géntranszfer játszhatott szerepet.  
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SUMMARY 
 
 

Thermobifida fusca, the model organism of thermophilic, aerobic, cellulolytic bacteria has a 

highly complex cellulase and hemicellulase system. T. fusca TM51 isolated from composted 

horse manure shows high lytic activity on lignocellulose containing plant materials. This strain 

produces a series of lytic enzymes, including endoglucanases, exoglucanases, endoxylanases, β-

xylosidases, endomannanases and β-mannosidases when grown on cellulose or hemicellulose as 

carbon sources. Zymogram analysis indicated that further members of the complex enzyme 

system may also exist in T. fusca strain TM51, therefore an expression library of this strain was 

prepared in Streptomyces lividans TK24. Screening of the expression library resulted in the 

identification of a β-mannosidase (J9) and an endoglucanase (E61) positive clone. 

The nucleotide sequence of the J9 clone was found to contain an open reading frame 

encoding a putative 840 aa protein. Sequence analysis of this clone revealed substantial 

homology to known mannosidases in family 2 of the glycosyl hydrolyses. The calculated 

molecular mass of the predicted protein was 94.194 kDa with an estimated pI of 4.87. S. lividans 

was used as heterologous expression host for the putative β-mannosidase gene of T. fusca. The 

purified gene product obtained from the culture filtrate of S. lividans  was then subjected to more 

detailed biochemical analysis. Temperature and pH optima of the recombinant enzyme were 

55ºC and pH 7.17, respectively. Substrate specificity test revealed that the enzyme shows only β-

D-mannosidase activity. Its kinetic parameters, determined on para-nitrophenyl β-D-

mannopyranoside (pNPβM) substrate were Km = 0.18 mM and Vmax = 5.58 U mg-1; the inhibition 

constant for mannose was Ki = 5.5 mM. Glucono-lacton had no effect on the enzyme activity. A 

slight trans-glycosylase activity was also observed when the enzyme was incubated in the 

presence of pNPαM and pNPβM. Under these conditions mannosyl groups were transferred by 

the enzyme from pNPβM to pNPαM resulting in the synthesis of small amounts (1-2%) of 

disaccharides. 

Sequence analysis of the new endoglucanase encoding clone (E61) and the putative 

protein showed that the enzyme belongs to family 5 of glycosyl hydrolases. The heterologous 

Cel5B enzyme, produced in S. lividans had temperature and pH optima of 77oC and 8.2, 

respectively and retained more than 60% of its activity after 24 h incubation at 60oC. Domain 

analysis revealed an N-terminal catalytic domain with homology to known endoglucanases in 

family GH5 and a C-terminal cellulose binding module III domain (CBD). 
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Comparing the domain structures of all seven cellulases described thus far from T. fusca 

showed, that the cellulase system of this organism consists of pairs of enzymes of the same GH 

family, including Cel5A − Cel5B (family GH5), Cel6A − Cel6B (GH6) and Cel9A − Cel9B 

(GH9) plus a single family GH48 enzyme (Cel48A), which still lacks its counterpart. 

Furthermore, the catalytic and substrate binding domains of enzymes, belonging to the same GH 

family were found to be arranged in opposite orientations. Phylogenetic comparisons of the 

catalytic domain sequences of the T. fusca cellulases to other family GH5, GH6, GH9 and GH48 

cellulases of bacterial origin revealed that the enzyme pairs of the same GH family in T. fusca 

are not closely related to each other, instead they showed significant similarities to various 

cellulase enzymes of taxonomically distinct organisms. Therefore, the complex and highly 

efficient cellulase system of T. fusca seems to be evolved as a result of horizontal gene transfers 

rather than gene duplication events. 
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