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ABSTRACT  

Hemicellulase enzyme molecules were conjugated with a polymer nano-layer in order to increase their 
stability. This enzyme nanobiocomposites (single enzyme nanoparticles, SENs) have a good stability under 
extreme conditions. At 80 oC after 6 hours SENs have 40% of its original activity but the natural enzymes lost 
their activity after a half an hour. Between pH = 1.5 and pH = 12.5 there are not any decrease in the activity 
of single enzyme nanoparticles. 
 

ÖSSZEFOGLALÓ 

Hemicelluláz enzim molekulákhoz nano-méretű polimer réteget kapcsoltunk stabilitásuk növelése érde-
kében. Ezek az enzim nanobiokompozitok (egyedi enzim nanorészecskék) még extrém körülmények között is 
megőrzik stabilitásukat. 80 oC-on a stabilizált hemicelluláz enzimek még 6 óra elteltével is megőrzik eredeti 
aktivitásuk 40 %-át, míg a természetes enzimek már fél óra alatt teljesen elveszítik aktivitásukat. pH = 1,5 és 
13,5 között nem változik az egyedi enzim nanorészecskék aktivitása. 
 

Kulcsszavak: egyedi enzim nanorészecskék, enzim stabilizálás, nano-bio-kompozitok, hőstabil enzi-
mek, hemicelluláz enzimek 

 

1. BEVEZETÉS 

A hemicellulóz a növényi sejtfalak második legnagyobb mennyiségben jelen lévő komponense [1]. A 
legjelentősebb hemicellulóz a xilán, amely xilóz egységekből épül fel β-D-1,4-glikozidos kötésekkel. A másik 
jelentős hemicellulóz frakció a mannán, amely mannóz vagy mannóz és glükóz egységekből épül fel szintén 
β-D-1,4-glikozidos kötésekkel. A hemicellulózok összekapcsoló szerepet töltenek be a lignin és a cellulóz 
között [2]. 

A sejtfalat alkotó poliszacharidok lebontásához számtalan hidroláz funkciójú enzim szükséges. A cellu-
lóz bontását végző enzimek működési elvéhez hasonlóan az endoxilanáz és az endomannanáz enzimek a 
xilánt és a mannánt a lánc belsejében hasítják. Az így képződő xilo- és mannooligoszacharidokat pedig β-
xilozidáz és β-mannozidáz enzimek bontják tovább xilóz és mannóz végtermékekké. A különböző oldalláncok 
eltávolításához további enzimek szükségesek [3]. 

A cellulázok, illetve hemicellulázok ipari felhasználása leginkább a papíriparban történik. Egy másik 
felhasználási terület az oligoszacharidok szintézise [4]. 
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1. ábra 
A Thermobifida fusca TM51 hifa-szerkezete A) Sima felszínű micélium (glükózon tenyésztve)  
B) Cellulóz jelenlétében celluloszóma-szerű struktúrák emelkednek ki  a micélium felszínéből  

C) Celluloszómára emlékeztető szerkezetek nagyobb nagyításban 

 
A biotechnológiában a legtöbbször a hőtűrő mikroorganizmusok enzimjeit használják fel [5]. Számos 

előnye van ugyanis annak, ha az anyagokat magasabb hőmérsékleten lehet reagáltatni egymással. A legfonto-
sabb, hogy a hőmérséklet növelésével nő a reakciósebesség. Magasabb hőmérsékleten változik bizonyos szer-
ves szubsztrátumok biológiai hozzáférhetősége és oldhatósága, csökken a viszkozitásuk, nő a diffúziós állan-
dójuk. Különös jelentőségűek azok a reakciók, amelyek a kevésbé oldódó hidrofób anyagok átalakítását vég-
zik. A termofil baktériumok 50-80 oC közötti tartományban szaporodnak a legjobban [6]. 

A Thermobifida fajok Gram-pozitív, a komposztban és a talajban előforduló baktériumok. A Thermobi-
fida fusca a legintenzívebben kutatott faj ebben a törzsben és a termofil, cellulolitikus baktériumok modell 
organizmusa. A Thermobifida fusca komposztlakó termofil, aerob, összetett hidroláz rendszerrel rendelkező 
cellulózbontó baktérium [7]. Míg a celluláz enzim rendszeréről rengeteg adat áll rendelkezésre, a faj hemicel-
luláz enzim rendszere alig ismert, holott a hemicelluláz rendszer is éppen olyan összetett lehet, mint a celluláz 
rendszer. A hő a mezofil és termofil baktériumok oxidáló tevékenysége során termelődik. Megjegyzendő, 
hogy a termobifida nemzetséghez tartozó új fajt (Thermobifida cellulolytica) Magyarországon izolálták (Ku-
kolya József, [8]).  

A Thermobifida fusca baktériumok morfológája sok szempontból hasonlít a gombákéhoz. A gombafo-
nalakhoz hasonló ún. pszeudo-hifát alkotnak és a spórákhoz hasonló alakzatokat is alkothatnak (1. ábra). Cel-
lulóz jelenlétében a sima felszínű pszeudo-hifa fonalak szemcséssé válnak, rajtuk a celluloszómához hasonló 
képletek jelennek meg. A Thermobifida fajok valójában nem alkotnak valódi celluloszómát, mert hiányzik 
belőlük a szkaffoldin kötő fehérje [8].  

A hemicellulóz bontó enzimek a cellulázokhoz hasonlóan működésük folyamán meghatározott térbeli 
elrendeződést vesznek fel, adott arányban vannak jelen, és összehangolt a működésük. Ezért a celluláz enzi-
mekhez hasonlóan a hemicellulázok is hiperstruktúrákat alkotnak, multifunkcionális szupramolekuláris enzim-
komplexekként működnek, amely komplexeket a kovalens kötéseknél gyengébb kémiai és fizikai kölcsönha-
tások stabilizálhatnak [9]. 

A Thermobifida fusca speciesből izolált hemicellulázok magas hőmérsékleten is képesek ugyan mű-
ködni, azonban stabilitásuk nem túl jó, már szobahőmérsékleten is viszonylag rövid idő alatt elveszítik aktivi-
tásukat. Cellulózbontó enzim komplexet már sikerült az egyedi enzim nanorészecske technológiával stabili-
zálni [13]. és működésük is megmaradt viszonylag nagy szubsztrátumok esetében is (szűrőpapír csík). Azt a 
feladatot tűztük ki, hogy hőstabil hemicellulóz bontó enzimeket vonunk be nanoréteggel és viszgáljuk az en-
zimek stabilitását. Négy enzimet vizsgáltunk, ezek a β-mannozidáz, a mutáns β-mannozidáz, β-xilozidáz és 
endomannanáz nevű enzimek. A mutáns β-mannozidázt (E530S) helyhez kötött mutagenezissel módosították 
Egy szertin aminosavat cseréltek ki, ezáltal a mutáns enzim elveszítette hidrolítikus aktivitását, azonban meg-
maradt a β-D-mannoszintáz aktivitása és meglepő módon hidrolítikus aktivitása mutatkozott para-nitrofenil-β-
D-glükuronidokkal szemben. A mutáns β-mannozidáz a régió- és sztereospecifikus oligoszacharid szintézis 
tanulmányozásához használható. 
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Az egyedi enzim nanorészecskék (1/B,2. ábra) különálló, néhány nanométeres, az enzim méretével ösz-
szevethető vastagságú burokban tartalmazzák az enzim molekulákat, amelyek a burok stabilizáló hatása miatt 
stabilisabbak és aktivitásuk sem csökken jelentős mértékben [10, 11].  

 
2. ábra  

Az egyedi enzim nanorészecskék felhasználási lehetőségei 
 
A J. Kim és munkatársai által kifejlesztett ún. egyedi enzim nanorészecskék (single enzyme 

nanoparticles, SENs) elállításának esetében minden egyes enzim-részecske néhány nanométer vastagságban 
szerves vagy szervetlen porózus anyaggal van körbevéve. Ez az újfajta eljárás eltér mind a mezopórus anya-
gokon, mind a szol-géleken való rögzítéstől. Az így átalakított enzim molekulák egy-két nagyságrenddel sta-
bilisabb katalitikus aktivitást mutatnak és a szubsztrátum szabad mozgása sem korlátozódik [11]. Az így ka-
pott egyedi enzim nanorészecskék az enzim stabilizálás segítségével nano-reaktorok alkotó elemeiként hasz-
nálhatók [10]. Kifejlesztés alatt áll nano-szenzorokként, TEM képalkotó ágensekként, illetve immun-izolációt 
biztosító hatóanyag hordozókén történő alkalmazásuk (2. ábra). 

2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

2.1 Anyagok  
2.1.1 Vegyszerek 
Akrilsav-klorid, 1,3-bisz-trisz-hidroximetil-metilamino-propán vagy Bis-Tris propane (Sigma), nátri-

um-bisz(2-etilhexil) sulfoszukcinát vagy aerosol OT (AOT) (Fluka), dinátrium-hidrogénfoszfát, kálium-
dihidrogén-foszfát, calcium-klorid, 2-propanol, n-hexán (Spektrum-3d, Scharlau), metakriloxipropil-
trimetoxiszilán (MAPS), 2,2-azobis(2,4-dimetilvaleronitril) (Fluka), 3,5-dinitro-szalicilsav (Sigma), paranitro-
fenil-β-D-mannopiranozid, paranitrofenil-β-D-glükozid, paranitrofenil-β-D-xilopiranozid. 

 
 
2.1.2 Enzimek 
β-mannozidáz (Thermobifida fusca GH2 beta-mannosidase swiss_prot entry name: 

http://www.expasy.org/sprot/userman.html - ID_lineQ47RG4_THEFY), mutáns β-mannozidáz (E530S), β-
xilozidáz (Thermobifida fusca GH43 beta-xylosidase: swiss-entry: Q47PG8_THEFY), endomannanáz (Ther-
mobifida fusca). Az enzimeket a Debreceni Egyetem Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszékén 
illetve a Szent István Egyetem Mezőgazdasági Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszékén tisztították. 

 
2.1.3 Műszerek  
Az enzimek koncentrációjához, aktivitáshoz, valamint  stabilitáshoz szükséges abszorbancia értékeket 

Biochrom 4060 spektrofotométerrel (Pharmacia) mértük. Az egyedi enzim nanorészecskék előállításához a 
polimerizációs lépésnél Vilber Lourmat UV-lámpát használtunk (365 nm). A kérgesített részecskék méretel-
oszlásának meghatározása Malvern Zeta-sizer műszerrel történt. Az elekronmikroszkópos felvételek JEOL-
1200X transzmissziós elektronmikroszóppal készültek (gyorsító feszültség 80 kV). 

 
2.2 Módszerek  
2.2.1 Az egyedi enzim nanorészecskék előállításának módszere  
Részletes leírást találhatunk korábbi publikációnkban [11]. Első lépésben a felszíni lizin aminosavak 

szabad amino csoportjait akrilsav-kloriddal módosítjuk. Kis mennyiségű felületaktív anyagot használva a mó-
dosított fehérjét ún. hidrofób ion-pár formában (hydrophobic ion-pairing) oldani lehet hexánban. A következő, 
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polimerizációs lépésnél az enzim szabad felszínére van szükség hexán fázisban, amihez elengedhetetlen az 
ion-pár képzéssel történő oldódás. Vinil csoportot és trimetoxiszilil csoportot egyaránt tartalmazó szilil mo-
nomereket adva a hexános reakcióelegyhez szabad gyökös vinil polimerizációt indítottak ultraibolya fénnyel 
történő gyökképzéssel és lineáris polimereket kaptak, amelyek az enzim felszínéhez kapcsolódtak. A felület-
módosítás után polimerizáció indul ki az enzimek felületéről, végül a polimer láncok térhálósodnak. 

2.2.2 Aktivitásmérések  
β-mannozidáz: a β-D-mannozidáz aktivitását, paranitrofenil-β-D-mannopiranozid (pNP-β-D-man, 

5 mM törzsoldat) mesterséges szubsztrát mellett végezzük, foszfát–citrát pufferben (10 mM, pH=6,0), 50 °C-
on, 1 ml reakció elegyben. A reakcióelegy 50 μl szubsztrátumot, 940 μl puffert és 10 μl enzim oldatot tartal-
maz (a 0,13 mM koncentrációjú enzim mintából 100 x-os hígítású, 1,3 µM-os enzimtörzsoldatot készítünk, 
10 mM foszfát-citrát pufferban (pH=6,0), ebből az enzim-törzsoldatból, veszünk ki 10 µl-t az aktivitás mérés-
hez). A reakciót 2 perces, 50 °C-on történő előinkubálás után minden esetben az enzim hozzáadásával indítjuk 
el. A mintákat 5 perces reakcióidő után, 2 ml Na-Borát puffer (0,2 M, pH=10,0) hozzáadásával állítjuk le. A 
hidrolízis során felszabadult para-nitrofenolát ionok mennyiségét fotometriásan, 400 nm mért 
abszorbanciából számítjuk ki, felhasználva az ezen a hullámhosszon megállapított para-nitrofenolát moláris 
extinkciós koefficiensét: = 17,3x103 M-1 cm-1.  

A mutáns β-mannozidáz (E530S) is rendelkezik aktivitással. Aktivitásának mérése: 930 µl pH=6,00 
citrát-pufferhez 20 µl 20 mM-os paranitrofenil-β-D-glükuronidot (pNPp-Glucoside-ot) adunk és 50 µl tömény 
enzimet. 

β-xilozidáz: a β-mannozidáznál leírt aktivitásmérés használható itt is azzal a különbséggel, hogy az en-
zim szubsztrátja paranitrofenil-β-D-xilopiranozid (pNP-xyl). 

Endomannanáz (Thermobifida fusca) aktivitás mérése: 740 µl pH=7,00 foszfát pufferhez 250 µl 0,5%-
os mannánt adtunk és 10 µl endomannanáz enzim törzsoldatot. Az elegyet 50 oC-on 10 percig inkubáljuk, 
majd 1 ml Miller-reagenst adunk hozzá, és 10 percig 100 oC-on forraljuk. Miután lehűlt, 335 µl 40%-os K-Na-
tartarátot adunk hozzá és az oldat abszorbanciáját 575 nm-en vizsgáljuk. 

 

 
3. ábra  

Az endomannanáz enzim méreteloszlása a szintézis három lépése során (felül), valamint a négy termék méret-
eloszlása (alul). (EM= endomannanáz, MM=mutáns mannozidáz, MN=mannozidáz, XI=xilozidáz) 

3. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

3.1 A kapott egyedi enzim nanorészecskék méreteloszlása  
A β-xilozidáz enzimek monomer formában nem aktívak, legalább dimerizálódniuk kell, hogy aktivitá-

suk mutatkozzon [12]. A vizes közegben oldott formában jelen lévő β-xilozidáz enzimek a kísérletek tanúsága 
szerint tetramer formában vannak jelen, a tisztítás során spontán felveszik a negyedleges struktúrát.  

A 3. ábra felső részén az endomannanáz enzim méretének változását követhetjük nyomon a szintézis há-
rom lépése során. A diagramon a részecskék méreteloszlását láthatjuk, a méret logaritmikus skálával feltüntetett 
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függvényében. A vízben oldott natív enzimek mintegy 5 nm-es méreteloszlás maximumot mutatnak. A hidrofób 
ionpár módszerrel n-hexánban oldott enzimrészecskék mérete már nagyobb, 9 nm körüli, míg a polimer burok-
kal ellátott egyedi enzimrészecskék mérettartománya tovább nő, az átlagos méretük 18-20 nm körül van. 

 

3.2 Az enzim nanobiokompozitok aktivitása 
3.2.1 β-mannozidáz  
Az utolsó mintákat még sikerült ultrahangkezeléssel kis mértékben diszpergálni, de csak max. 5%-a 

ment át szerves fázisba. A polimer réteg kialakításával nem volt probléma. A terméket ezután vizes fázisba 
(0,05 M citrát-puffer, pH = 6,0) extraháltuk és ennek, aktivitását mértük. A beburkolt enzim termék koncent-
rációja mintegy 0,02 mg/ml. Az aktivitásméréshez a következő arányokat használtuk: 100 μl beburkolt 
mannozidáz enzim, 30 μl szubsztrátum, 870 μl puffer (0,05 M citrát p., pH = 6,0). Reagáltatás 50 oC-on, 5 
percig. Leállítás a leírás szerint 2 ml pH = 8,0-as pufferrel. A kapott elnyelés 400 nm-en 0,013. A számolt 
aktivitás az eredeti 47,8 %-a. 

 

3.2.2 β-xilozidáz 
Az enzim törzsoldat hígított részleteinek szonikálása után az eredeti enzim 15%-a megy át szerves fá-

zisba. Szonikálás nélkül nem tapasztalható oldódás a hidrofób hexán, ami minden bizonnyal az enzimek ösz-
szetapadása miatti nagy méretének köszönhető. A polimer réteg kialakítása után a terméket citrát pufferbe 
extraháltuk (0,05 M, pH = 6,0). Az aktivitás méréséhez használt térfogatok: szubsztrátum 30 μl, enzim natív 
enzim esetén 5 μl, beburkolt enzim esetén 100 μl, továbbá pufferrel 1000 μl-re hígítva. 1 percig 50 oC-on 
inkubáltam az elegyet. Leállítás a leírás szerint 2 ml pH = 8,0-as pufferrel. A beburkolt xilozidáz enzim aktivi-
tása 55,3%-a az eredetinek.  

 

3.2.3 Endomannanáz:  
Az enzimet 5-8%-ban sikerült feldolgozni, azonban aktivitása meglehetősen jó, a natív enzim 63%-a. 
 

3.2.4 Mutáns β-mannozidáz:  
Az eredeti enzim 19,72 %-át sikerült feldolgozni. Aktivitás mérérések is folyamatban vannak, ugyanis a 

legújabb vizsgálatok azt mutatják, hogy mérhető a mutáns enzim aktivitása is. 
 

3.3 Az egyedi enzim nanorészecskék  stabilitása 
A stabilitásra vonatkozóan csak kevés kísérletet végeztünk, illetve a híg oldatok miatt az aktivitás bi-

zonytalansága tovább növelte a stabilitások meghatározásának hibáját. Habár az enzimek bírják a magasabb 
hőmérsékletet, alacsonyabb hőmérsékleten is viszonylag gyorsan elveszítik az aktivitásukat (nem stabilisak). 

A beburkolt β-xilozidáz enzimet + 4 oC-on tartva 117 nap alatt 40%-ra csökkent az aktivitása, míg a na-
tív enzim már 50 nap alatt teljesen elveszíti az aktivitását (ld. 4. ábra).  

 
4. ábra 

Beburkolt és kontroll β-xilozidáz enzimek stabilitása +4 oC-on. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A Thermobifida fusca baktérium fajból származó hemicellulóz bontó enzimekből is sikerült egyedi en-
zim nanorészecskéket előállítani (a különböző enzimek elektrodenz polimer réteggel való beburkoltságának 
elektronmikroszkópos detektálása még folyamatban van). Az így előállított enzimek is rendelkeznek mérhető 
aktivitással, amely a kiindulási enzimek aktivitásainak 48-65%-a.  

A β-xilozidáz enzim csak dimer formában aktív. Vizes oldószerben a tetramer negyedleges struktúrák 
vannak jelen, az enzim spontán kialakítja ezt a struktúrát. Ha a hidrofób ionpárosodás módszer során mono-
merekké estek volna szét a tetramerek, akkor nem sikerült volna az egyedi β-xilozidáz nanorészecskéknek 
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aktivitását megmérni. Mivel ennek is sikerült aktivitását mérni, ez azt jelenti, hogy sikerült a dimert, vagy a 
tetramert beburkolni. A hidrofób ionpárosodás módszere ezek szerint megőrizheti a negyedleges struktúrákat, 
a gyenge, hidrogén hidakkal, illetve van der Waals kölcsönhatásokkal stabilizálódó finombabb kölcsönhatások 
is megőrződnek a preparálás során. A három lépés során, amelyek folyamán kialakulnak az egyedi enzim 
nanorészecskék, a hidrofób ionpárosodás alatt eshetnek szét monomerekké a tetramerek. Az első lépésben, a 
felületmódosítás során csak azok a primer amino csoportok módosulnak az egyes monomer enzimek felületén, 
amelyek a negyedleges szerkezetben is a felületen találhatók, azokon a helyeken pedig, ahol az enzim negyed-
leges szerkezetében a monomer enzim molekulák szorosan egymás mellett helyezkednek el, a modósítás 
sztérikus okok miatt nem következik be, ezért onnan polimer láncok sem tudnak kiindulni a szintézis második 
lépésében. Ezért a polimer burok csak ott alakul ki, ahol nem akadályozza a negyedleges struktúra kialakulá-
sát, illetve képes a kvaterner szerkezeteket is megőrizni, így finomabb struktúrák együttes beburkolására, sta-
bilitásának megőrzésére is képes az egyedi enzim nanorészecskéket előállító módszer. (Az egyenként bebur-
kolt monomer enzimek vaószínűleg nem tudnak összeállni tetramerekké, mert az egyes enzimek felületei a 
burok által annyira lefedettek lennének, hogy nem tudnának kialakulni azok a kölcsönhatások, amelyek stabi-
lizálnák az enzimek negyedleges szerkezetét.) 

A Zeta sizer méretmeghatározó műszer segítségével kapott méreteloszlás grafikonokon különbség mu-
tatkozik a β-xilozidáz és a mutáns β-mannozidáz, valamint az endomannanáz méretében. A β-xilozidáz enzim 
nagyobbnak tűnik (50 nm körüli eloszlás maximummal), míg a mutáns β-mannozidáz és az endomannanáz 
esetében 15-20 nm körüli méreteloszlás látható. Érdekes, hogy a β-mannozidáz esetében hasonló (50 nm körü-
li) méretű enzim nanobiokompozitokat kaptunk. Ez valószínűsítheti, hogy a β-mannozidáz enzim a β-
xilozidázhoz hasonlóan negyedleges struktúrákat vesz fel működése közben. Megjegyzendő, hogy az ilyen kis 
mérettartományú részecskék méreteloszlásának meghatározásához viszonylag tömény (≥1 mg/ml) oldatok 
szükségesek, egyébként a meghatározás bizonytalan. Ilyen töménységű oldatokat azonban még nem sikerült 
előállítanunk, ezért a méreteloszlásokból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, csupán annak 
detektálására alkalmas, hogy jelen vannak a nanobiokompozit részecskék az oldatban. Komolyabb következ-
tetéseket az elektronmikroszkópos felvételek elkészülte után mondhatunk. 

Az egyedi enzimek relatív aktivitása megközelíti azokat az aktivitás értékeket, amelyeket más enzimek 
polimer réteggel történő beburkolása során kaptunk. 

Az egyedi enzimek stabilitásának mérése még folyamatban van, az előzetes kísérleti eredmények azt 
mutatják, hogy stabilitásuk is összevethető a korábban ezzel a módszerrel előállított másfajta enzimek stabili-
tásával. A hűtőben (+ 4 oC-on) tárolt β-xilozidáz enzim aktivitása még 120 nap után is 40 %-a a kiindulásinak, 
míg a natív enzim 50 nap után gyakorlatilag teljesen elveszíti aktivitását. 
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