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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá problematikou využití odpadních surovin pro mikrobiální produkci 

významných metabolitů. První část práce je zaměřena na využití odpadního papíru, jakožto 

lignocelulosového materiálu, který představuje netradiční zdroj pro produkci bioethanolu. 

Druhá část se věnuje imobilizaci celulolytických enzymů, které se uplatňují při hydrolýze 

lignocelulosových materiálů. 

Odpadní papír (lepenka) byl nejprve předupraven pomletím mixérem a vibračním 

mlýnem. Předupravená lepenka byla použita pro produkci ethanolu metodou simultánní 

sacharifikace a fermentace. Tato metoda byla nejdříve optimalizována s volnými buňkami 

Saccharomyces cerevisiae. Následujícím krokem byl výběr kmenů vhodných k imobilizaci. 

Kmeny S. cerevisiae a Pichia kudriavzevii byly imobilizovány technologií enkapsulace 

do nosiče z polyvinylalkoholu a opět testovány na produkci ethanolu metodou simultánní 

sacharifikace a fermentace. 

V druhé části práce byl připraven nosič z odpadních polyethylentereftalových lahví, který 

byl použit k imobilizaci celulolytického komplexu. Pro tento nosič s enzymem byly 

stanoveny základní charakteristiky, jako teplotní a pH optimum, skladovací, operační 

a tepelná stabilita, enzymová kinetika a způsob účinku enzymu. Srovnáním se dvěma 

komerčními nosiči se tento nosič ukázal jako vhodný k imobilizaci celulolytického komplexu. 

ABSTRACT 

In this thesis the use of waste materials for the microbial production of important 

metabolites is reported. The first part is focused on the use of waste paper (a lignocellulosic 

material) as a non-traditional source for the production of bioethanol. The second part is 

focused on the immobilization of cellulolytic enzymes, which are used for the hydrolysis 

of lignocellulosic materials. 

First, the waste paper (cardboard) was pre-treated using a blender and a vibratory mill. 

The pre-treated cardboard was used for the production of ethanol by the method 

of simultaneous saccharification and fermentation. This method was optimized with free cells 

of Saccharomyces cerevisiae. Then strains suitable for the immobilization were selected. 

Strains of S. cerevisiae and Pichia kudriavzevii were immobilized by encapsulation into 

the polyvinyl alcohol carrier and tested again for the ethanol production by simultaneous 

saccharification and fermentation. 

In the second part of the work a carrier from waste polyethylene terephthalate bottles was 

prepared and used for the immobilization of the cellulolytic complex. The basic 

characteristics were determined, such as optimal pH and optimal temperature, storage, 

operational and thermal stability, enzyme kinetics and the mode of action of the enzyme. 

Compared to two other commercial carriers this carrier showed to be suitable 

for the immobilization of the cellulolytic complex. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: celulolytické enzymy, ethanol, imobilizace, odpadní papír 

KEY WORDS: cellulolytic enzymes, ethanol, immobilization, waste paper 
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1 ÚVOD 

Mikroorganismy jsou schopny produkce širokého spektra metabolitů, které jsou 

využívány jak v potravinářství, tak v celé řadě dalších hospodářsky významných odvětví jako 

je zdravotnictví, farmaceutický průmysl, zemědělství nebo energetika. 

Pro růst mikroorganismů a pro získávání žádaných metabolitů je důležitý zdroj uhlíku. 

Snahou je využít co nejlevnější suroviny, který tento zdroj uhlíku poskytují. V poslední době 

je velmi podporována výroba biopaliv, při které se biotechnologie také uplatňují. 

Nejběžnějším biopalivem je bioethanol, získávaný zkvašováním různých surovin. 

V současnosti se pro průmyslovou výrobu bioethanolu využívají převážně škrobnaté 

a cukernaté zemědělské plodiny, což vyvolává etické otázky o správnosti produkce biopaliv 

ze surovin, které by mohly mít potravinářské využití. Proto se pozornost obrací k surovinám, 

které nekonkurují výrobě potravin, jako jsou lignocelulosové materiály, u kterých je hlavním 

zdrojem uhlíku a energie celulosa. Mezi lignocelulosové materiály patří odpady 

ze zemědělství (obilná a kukuřičná sláma), dřevo a dřevní štěpky, piliny, odpadní papír, 

případně některé složky komunálního odpadu. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná 

o odpadní materiály nebo části rostlin, které nemají potravinářské využití, je jejich cena velmi 

nízká. 

Nevýhodou lignocelulosových materiálů je však to, že celulosa nemůže být 

mikroorganismy využita přímo a musí být nejdřív převedena na zkvasitelné cukry. Vzhledem 

k velmi komplexnímu uspořádání lignocelulosového vlákna je tento proces poměrně 

komplikovaný a energeticky náročný. Převedení na zkvasitelné cukry se provádí 

enzymaticky, což je ekologická metoda, která nezatěžuje životní prostředí tak jako kyselá 

nebo alkalická hydrolýza. Výtěžky enzymatické hydrolýzy závisí na typu použitého 

materiálu, jeho předúpravě, která má vliv na výsledný obsah a dostupnost celulosy 

v materiálu, a dalších faktorech jako je teplota, pH, koncentrace enzymů a délka jejich 

působení nebo koncentrace substrátu. Vzhledem k inhibici enzymů vznikajícími cukry je 

možné výtěžek zvýšit metodou simultánní sacharifikace a fermentace, při které jsou cukry 

ihned spotřebovávány fermentujícími mikroorganismy za vzniku ethanolu. 

Pro účely této práce byl jako surovina pro výrobu ethanolu vybrán odpadní papír, kterého 

je dostatek, je levný a nevytváří další poptávku po půdě na úkor zemědělských plodin. Cílem 

práce je optimalizovat celý proces počínaje předúpravou suroviny pro hydrolýzu až po vznik 

ethanolu metodou simultánní sacharifikace a fermentace, včetně výběru vhodného 

fermentujícího mikroorganismu. Podstatná část práce je věnována oblasti imobilizace, a to jak 

buněk, tak enzymů. Testovány jsou imobilizované buňky mikroorganismu produkujícího 

ethanol a také imobilizované enzymy, které se uplatní při opakované konverzi celulosy 

na zkvasitelné cukry. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika lignocelulosy 

Lignocelulosa je hlavní složkou rostlinné biomasy a zároveň představuje nejrozšířenější 

přírodní materiál na světě. Obvyklými zdroji lignocelulosy jsou zemědělské a lesnické 

zbytky, papír, určitý podíl tohoto materiálu je obsažen i v pevném komunálním odpadu. Již 

dlouho je lignocelulosa považována za potenciální zdroj cukrů zkvasitelných na ethanol. 

Hlavní překážkou širšího využití lignocelulosových materiálů je však jeho komplexita, kdy 

kromě celulosy obsahuje i hemicelulosu a lignin, jež jsou vzájemně pevně provázány a tvoří 

komplexní rigidní matrici (Obr. 1.). Takové uspořádání chrání strukturní sacharidy před 

mikrobiálním rozkladem i strávením živočichy. Většina hmoty rostlinné buňky je tedy 

ve formě polysacharidů (celulosa a hemicelulosa), druhým nejvíce zastoupeným polymerem 

je lignin, ale v menší míře se vyskytuje i pektin, proteoglykany, minerální látky, taniny nebo 

tuky [1]. 

Obr. 1.: Schematické znázornění struktury lignocelulosy [2] 

2.1.1 Celulosa 

Celulosa je neuniformní lineární homopolymer skládající se z regio- a enantioselektivních 

jednotek D-glukosy, které jsou spojeny β-1,4-glykosidickou vazbou. Každá glukosová 

jednotka v řetězci je otočena vzhledem k předchozí a v této poloze je udržována 

intramolekulárními vodíkovými vazbami mezi hydroxyskupinami na třetím uhlíku a kyslíkem 

na pyranosového cyklu a mezi hydroxyskupinami na druhém a šestém uhlíku. 

Makromolekuly celulosy jsou dále prostřednictvím intermolekulárních vodíkových vazeb 

uspořádány v mikrofibrilách, což jsou pevná vlákna tvořící ve stěnách buněk třírozměrné 

struktury. V mikrofibrilách jsou molekuly seřazeny do rovinného útvaru list. Jednotlivé listy 

jsou na sebe skládány tak, že jsou střídavě posunuty o polovinu délky glukosové jednoty [3]. 

Stupeň polymerizace nativní celulosy se v průměru pohybuje mezi 1000 až 14000 

glukosových jednotek v závislosti na jejím původu [4]. 
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Počet intermolekulárních vazeb v mikrofibriálch určuje míru krystalinity polymeru. 

Oblasti mikrofibril s vysokým počtem interakcí jsou krystalické, méně uspořádané oblasti 

jsou amorfní [3]. 

Krystalické části celulosy se mohou vyskytovat v různých modifikacích označovaných 

jako celulosa I, II, III, IV nebo X, které závisí na způsobu zpracování. V přírodě se 

nacházející celulosa nese označení I (Obr. 2.). Přírodní a regenerovaná celulosa vykazují 

odlišné chování. Tyto rozdíly jsou způsobeny hlavně konformací řetězců molekul a výskytem 

vodíkových vazeb [5]. Krystaly nativní celulosy jsou tvořeny z paralelních řetězců, 

u ostatních modifikací jsou řetězce uspořádány antiparalelně. Ačkoli antiparalelní orientace je 

termodynamicky výhodnější, paralelní orientace vychází z mechanismu biosyntézy 

celulosy [6]. Další studie odhalily rozdíly v krystalické celulose I, které lze vysvětlit pomocí 

systému skládajícího se ze dvou různých krystalických složek, navržených jako I a I. 

Nativní celulosa obsahuje obě formy, ale relativní četnost těchto forem se mění v závislosti na 

zdroji celulosy. Celulosa z bakterií a řas je bohatá na formu I, zatímco celulosa rostlinného 

původu je bohatá na ICelulosa Ije méně stabilní a více náchylná k enzymatické 

hydrolýze7 

Obr. 2.: Krystalová struktura celulosy I [5] 

 

2.1.2 Hemicelulosa 

Jádro z krystalických i amorfních částí celulosových mikrofibril je obklopeno 

hemicelulosou. Hemicelulosa je větvený amorfní polymer tvořený z pentos, hexos 

a uronových kyselin. Nejčastěji se skládá z L-arabinosy, D-galaktosy, D-xylosy, D-manosy 

a D-glukosy. V různé míře jsou také připojeny k uhlíkové kostře methylové nebo acetylové 

skupiny. Kromě vzájemného propojení jednotlivých celulosových mikrofibril, tvoří 

hemicelulosy kovalentní vazby s ligninem [8]. 
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2.1.3 Lignin  

Lignin je komplexní aromatický polymer (Obr. 3.). Je produktem dehydratace tří 

monomerních alkoholů - trans-p-kumarylalkoholu, trans-konyferylalkoholu a trans-

sinapylalkoholu, spojených v trojrozměrnou strukturu. Tyto prekurzory jsou vázány 

etherovými vazbami nebo vazbami mezi dvěma uhlíky. Lignin zajišťuje zpevnění buněčných 

stěn zesíťováním polysacharidů, a tím umožňuje odolnost vůči vlhkosti a biologické 

degradaci. Díky své struktuře je nejobtížněji rozložitelnou složkou stěny rostlinných 

buněk [8]. 

 
Obr. 3.: Struktura ligninu [9] 

2.1.4 Odolnost lignocelulosy 

Organizace buněčné stěny a vzájemné interakce mezi jejími jednotlivými složkami 

představují překážku v přístupu hydrolytických enzymů. Zásadním problémem je krystalinita 

celulosy a její asociace s hemicelulosou a ligninem, která brání účinnému rozkladu celulosy 

na molekuly glukosy, jež mohou být zkvašeny na ethanol [10]. 

Hemicelulosa tvoří fyzickou bariéru a částečně chrání celulosu před působením enzymů. 

Na rozdíl od celulosy, která má převážně krystalickou strukturu, je hemicelulosa jakožto 

amorfní polymer lépe přístupná hydrolýze a lze ji snáze rozložit na monomerní složky [11]. 

Lignin také omezuje přístup enzymů k celulose a navíc je kvůli své struktuře obzvláště 

obtížně enzymaticky rozložitelný. Významnými faktory, které jsou zodpovědné za odolnost 

celého lignocelulosového materiálu, jsou jeho složení, rozmístění a obsah (podíl vůči celulose 

a hemicelulose) [10]. Taktéž závisí na typu ligninu. Některé jehličnany jsou totiž odolnější 

než tvrdá dřeva. Tento jev by mohl být způsoben tím, že měkká dřeva obsahují většinou 

guaiacyl-lignin, zatímco tvrdá dřeva směs guaiacyl- a syringyl-lignin, přičemž guaiacyl-lignin 

omezuje bobtnání vláken, a tím i přístupnost enzymů, více než syringyl-lignin [12]. 
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Mikrofibrily celulosy obsahují krystalické i amorfní oblasti a krystalinita je pak dána 

relativním zastoupením těchto dvou oblastí. Hlavní část celulosy (asi 2/3) se nachází 

v krystalické formě. Celulolytické enzymy snadno hydrolyzují více přístupné amorfní části 

celulosy, zatímco v méně přístupných krystalických částech nejsou tak efektivní [13]. 

Vysvětlení nabízí např. model skládaných řetězců (folding chain model, Obr. 4), ve kterém je 

molekula celulosy skládána tam a zpět podél osy vlákna. Opakující se jednotky se nazývají 

platelity a ty se řadí za sebou prostřednictvím jednoho vlákna z molekul glukos, které je 

snadno štěpeno. Amorfní oblasti jsou tedy na koncích platelitů a krystalické oblasti se nachází 

mezi amorfními. V amorfních oblastech se díky záhybům vzniklých při skládání vyskytují 

vychýlené β-glykosidické vazby. Ty jsou náchylné k hydrolýze vzhledem 

k termodynamickým vlastnostem takto vychýlených vazeb a také nedostatku vodíkových 

vazeb [14]. 

 
Obr. 4.: Model skládaných řetězců [14] 

 

2.2 Možnosti předúpravy lignocelulosy 

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem je nezbytné lignocelulosový materiál nejprve 

narušit a upravit tak, aby enzymatická hydrolýza byla účinná a potažmo bylo dosaženo co 

největších výtěžků ethanolu. Efektivní a ekonomická předúprava by měla splňovat následující 

požadavky:  

-  produkce celulosových vláken pro enzymatickou hydrolýzu,  

-  zabránění vzniku inhibitorů hydrolytických enzymů a mikroorganismů používaných 

v následné fermentaci na ethanol,  

-  co nejnižší energetické nároky, 

-  malá produkce odpadu, 

-  nízká spotřeba chemikálií nebo využití levných chemikálií [13]. 

Pro předúpravu materiálu bylo zavedeno několik metod, které se dělí podle charakteru 

na fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické a biologické předúpravy.  



12 

 

2.2.1 Fyzikální metody 

Fyzikální předúpravy zvyšují dostupnou plochu a velikost pórů, snižují krystalinitu 

a stupeň polymerace celulosy. Mezi fyzikální procesy patří mletí, ozařování či pyrolýza [13]. 

Nejjednodušší metodou předúpravy je mechanické zpracování. Mletí nebo řezání biomasy 

na menší kusy se používá ke změně struktury lignocelulosového materiálu, snížení stupně 

krystalinity a celkově činí povrch přístupnější celulolytickým enzymům [15]. Může být 

prováděno za sucha i za mokra. Pro mokré materiály jsou vhodné koloidní mlýny nebo 

rozpouštěče, zatímco extrudery, válcové mlýny, kryogenní mlýny a kladivové mlýny jsou 

obvykle používány pro suché materiály. Kulový mlýn může být použit pro suché i vlhké 

materiály. Účinnější než kulový mlýn je vibrační mlýn [16, 17]. Během mletí nedochází 

k odstranění ligninu, pouze se může mechanicky narušit jeho struktura. Výhodou této metody 

je, že není nutná aplikace chemikálií a nevznikají při ní žádné inhibiční látky [13]. 

Materiál lze předupravit ozařováním, které činí celulosová vlákna křehčí a může je 

degradovat na nízkomolekulární oligosacharidy a dokonce až na celobiosu. To je 

pravděpodobně způsobeno přednostní disociací glykosidické vazby řetězce celulosy zářením 

v přítomnosti ligninu. Bylo prokázáno, že hydrolýza materiálu, který neobsahoval lignin, 

nebyla zlepšena předúpravou ozářením. Jeho účinek tedy souvisí s přítomností ligninu [18]. 

Hlavní nevýhodou metody je však její cena a náročnost v průmyslovém využití [13]. 

Předupravit lignocelulosový materiál lze i pyrolýzou. Pokud se na materiál působí 

teplotou vyšší než 300 °C, dochází k rychlému rozkladu celulosy na plynné produkty 

a zuhelnatělý zbytek. Pyrolýza byla použita pro předúpravu kancelářského papíru, novin 

a lepenky, které byly poté enzymaticky hydrolyzovány. Získaný výtěžek glukosy byl vyšší 

než u vzorků, které nebyly podrobeny pyrolýze [19]. 

2.2.2 Fyzikálně - chemické metody 

Tato skupina metod obvykle kombinuje působení tepla a chemikálií. Během tepelného 

působení je materiál zahříván a při dosažení teplotního rozmezí 150 až 180 °C se složky 

lignocelulosy, zejména hemicelulosa, začnou rozpouštět. Při dosažení horní hranice, tedy 

teploty 180 °C, se za neutrálních podmínek začne rozpouštět také lignin. V důsledku 

rozpuštění ligninu se však vytváří fenolické sloučeniny, které mají v mnoha případech 

inhibiční až toxické účinky na fermentující mikroorganismy. Dále se mohou tvořit sloučeniny 

jako je furfural a 5-hydroxymethylfurfural, zejména v kyselém prostředí [20]. 

 Příkladem fyzikálně - chemické metody je exploze vodní parou. Při ní se působí vysokým 

tlakem (0,7 – 4,8 MPa) a vysokou teplotou, obvykle kolem 200 °C po dobu několika sekund 

až minut. Poté je tlak rychle snížen a materiál projde explozivní dekompresí. Dochází 

k odstranění většiny hemicelulosy. Během parní předúpravy se z hemicelulosy tvoří kyseliny, 

které urychlují její další hydrolýzu, proto se někdy tento proces nazývá autohydrolýza. 

Důležitý je výběr vhodných podmínek, aby se zabránilo nadměrné degradaci hemicelulosy 

za vzniku inhibičních látek [13].  

Parní předúprava může být provedena v přítomnosti oxidu siřičitého. Důvodem tohoto 

kroku je zlepšení separovatelnosti celulosy a hemicelulosy [13]. Úprava může být prováděna 

pomocí 1 až 4% SO2 při teplotách 160 až 230 °C [21]. 



13 

 

Amoniakální exploze je také vhodný způsob úpravy. Materiál je vystaven kapalnému 

amoniaku při teplotě 90 – 100 °C a při vysokém tlaku po dobu asi 30 min, poté následuje 

rychlé snížení tlaku. Při použití amoniaku se snižuje obsah ligninu v lignocelulose, zatímco 

hemicelulosa a celulosa zůstávají nezměněny [22]. Velkou výhodou této předúpravy je nižší 

produkce některých inhibičních sloučenin. Část fenolických fragmentů ligninu však může 

uváznout na povrchu celulosy, a proto je vhodné promýt materiál vodou [23].  

Další možností je působení superkritického oxidu uhličitého, který je s výhodou používán 

díky své nízké ceně, nehořlavosti, snadné recyklaci a přijatelnosti pro životní prostředí [24]. 

Princip metody je stejný jako při explozi vodní parou nebo amoniakem. Molekula oxidu 

uhličitého je velikostí srovnatelná s vodou a amoniakem a dobře proniká malými póry 

do celulosových struktur, které rozrušuje [25].  

Lignocelulosový materiál lze upravit také vařením v horké vodě. Voda pod vysokým 

tlakem a při teplotách 160 až 190 °C proniká do biomasy, rozpouští hemicelulosu a odstraňuje 

část ligninu. Hemicelulosa zůstává v kapalné fázi, může být oddělena a opětovně využita. 

Hodnota pH by měla být během předúpravy mezi 4 a 7, aby nedocházelo k tvorbě inhibitorů. 

Výhodou metody je nižší spotřeba chemikálií pro neutralizaci vzniklého produktu a snížení 

požadavků na korozní odolnost zařízení díky tomu, že není nutné použít kyseliny [13, 26, 27]. 

2.2.3 Chemické metody 

Z chemických metod lze mezi nejčastěji používané zařadit alkalickou a kyselou 

hydrolýzu, předúpravu pomocí organických rozpouštědel, případně ozonolýzu.   

Při alkalické hydrolýze se působí hydroxidem sodným, vápenatým nebo amoniakem. 

Mechanismem účinku alkalické hydrolýzy je zmýdelnění intermolekulární esterové vazby 

spojující xylan v hemicelulose s ligninem. Tím se zvyšuje poréznost materiálu. Působením 

zředěného NaOH materiál bobtná, což vede k nárůstu vnitřního povrchu, snížení stupně 

polymerace, snížení krystalinity, oddělení strukturálních vazeb mezi ligninem a sacharidy 

a narušení struktury ligninu [13, 28]. 

Hydrolýza zředěnými kyselinami je pravděpodobně nejčastěji používanou metodou 

chemické předúpravy. Může být použita buď pro předúpravu lignocelulosových materiálů pro 

enzymatickou hydrolýzu, nebo jako samotná hydrolýza na zkvasitelné cukry. Při zvýšené 

teplotě (140 až 190 °C) a nízké koncentraci kyselin se dosahuje vysoké reakční rychlosti, 

výrazného zlepšení hydrolýzy celulosy a dochází k odstranění téměř veškeré hemicelulosy. 

Předúprava není účinná pro rozpouštění ligninu [29]. Hlavní nevýhodou této metody je však 

tvorba různých typů inhibitorů (karboxylové kyseliny, furany a fenolické látky) [13].  

Z organických rozpouštědel se používají různé alkoholy, estery, ketony, organické 

kyseliny, fenoly a ethery. Výběr vhodného rozpouštědla se odvíjí zejména od jeho ceny. 

Náklady lze snížit odseparováním rozpouštědel a jejich recyklací, což je nezbytné provést 

i z toho důvodu, aby nepůsobily jako inhibitory enzymatické hydrolýzy a následných procesů 

[13, 28]. Metoda je výhodná zejména pro možnost zisku ligninu, který může být dále využit 

např. pro výrobu elektřiny, tepla, lepidel a další výrobků, díky své vysoké čistotě a nízké 

molekulové hmotnosti [30]. 

Předúpravu lignocelulosových materiálů lze provádět také ozónem, který účinně 

odstraňuje lignin a zvyšuje výtěžek enzymatické hydrolýzy [31, 32]. Výhodou jsou mírné 
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teplotní i tlakové podmínky a nevznikají žádné inhibiční sloučeniny [13]. Je však potřeba 

velké množství ozónu, což proces prodražuje [33]. 

Poměrně novou alternativou pro předúpravu lignocelulosových materiálů jsou iontové 

kapaliny. Iontové kapaliny narušují nekovalentní interakce mezi lignocelulosovými složkami, 

aniž by docházelo k jejich významné degradaci. Pro průmyslové použití iontových kapalin je 

zapotřebí vyvinout metody jejich energeticky úsporné recyklace. Výhodou je nízká tvorba 

inhibitorů, malá množství zbytkové iontové kapaliny v předupravených materiálech jsou však 

toxická pro enzymy a fermentační mikroorganismy [34]. 

2.2.4 Biologická metoda 

Schopnost narušovat, případně kompletně rozkládat lignocelulosu mají v přírodě někteří 

zástupci říše hub. Jsou to houby měkké hniloby (soft rot fungi) rozkládající celulosu, 

hemicelulosu a částečně napadající lignin (např. odštěpují methoxyskupiny), tyto jsou aktivní 

jen v extrémních podmínkách (na trvale mokrém dřevě). Dále houby hnědé hniloby (brown 

rot fungi) rozkládající jen celulosu a hemicelulosu a houby bílé hniloby (white rot fungi) 

rozkládající všechny složky dřeva [35]. 

Odbourávání ligninu je aerobní proces, při kterém se uplatňují oxidační enzymy - oxidasy 

a peroxidasy. Specifita těchto enzymů je velice nízká, protože rozkládají nejrůznější chemické 

struktury. Mezi nejdůležitější patří lakasa, manganová peroxidasa a lignin peroxidasa. 

Hlavním důvodem rozkladu ligninu je obnažení celulosy, teprve ta je pak využita jako zdroj 

uhlíku a energie [35]. 

Pro předúpravu lignocelulosy se nejčastěji využívají houby bílé hniloby, právě kvůli 

schopnosti rozkládat lignin. Výhodou této metody jsou nízké energetické nároky a šetrnost 

k životnímu prostředí, avšak za cenu malé rychlosti a nižší efektivnosti ve srovnání s jinými 

metodami [13]. 

2.2.5 Inhibitory hydrolýzy vzniklé během předúpravy materiálu 

Složení inhibitorů se značně liší v závislosti na složení lignocelulosového materiálu a typu 

zvolené předúpravy [13].  

Inhibiční sloučeniny vznikající předúpravou mohou být děleny do tří hlavních skupin 

na furaldehydy, slabé kyseliny a fenoly (Obr. 5.). Dva nejvíce časté furaldehydy, HMF 

(5-hydroxymethylfurfural) a furfural (2-furaldehyd), vznikají z hexos a pentos. Slabé 

kyseliny, jako je kyselina octová a mravenčí, jsou převážně tvořeny deacetylací hemicelulosy. 

Fenolické sloučeniny vznikají degradací ligninu a vyskytují se v mnoha variantách 

(např. kyselina vanilinová, gallová, 4-hydroxybenzoová, vanilin) [36]. Z hlediska inhibice 

celulolytických enzymů jsou nejvíce nežádoucí fenoly. Síla inhibice, případně deaktivace se 

liší v závislosti na typu enzymu, jeho původu, tj. mikroorganismu, ze kterého byl získán 

a konkrétní inhibiční sloučenině. Polymerní fenol tanin je nejsilnějším inhibitorem, působí 

na všechny celulolytické enzymy. Monomerní fenolické látky mají méně výrazný vliv [37].  
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Obr. 5.: Schematické znázornění hlavních produktů a možných inhibitorů [38] 

2.3 Enzymatická hydrolýza 

2.3.1 Produkce celulolytických enzymů 

Celulolytické enzymy jsou produkovány celou řadou bakterií a mikroskopických hub, ať 

už aerobních nebo anaerobních, mezofilních nebo termofilních. Z nich však jen poměrně málo 

zástupců dokáže produkovat vysoké množství extracelulárních celulolytických enzymů. Z hub 

jsou nejvýznamnějšími producenty Trichoderma reesei, Trichoderma viride, Penicillium 

pinophilum, Sporotrichum pulverulenlum, Fusarium solani, Talaromyces emersonii, 

Aspergilis niger [39 - 44]. S rodem Trichoderma proběhly nejrozsáhlejší studie na produkci 

těchto enzymů. Nyní se pozornost soustřeďuje i na jiné mikroorganismy. Bylo zjištěno, že 

dobrými producenty jsou i aerobní termofilní houby (Sporotrichum thermophile, 

Thermoascus aurantiacus, Chaetomium thermophile, Humicola insolens), mezofilní 

anaerobní houby (Neocallimastix frontalis, Piromonas communis, Sphaeromonas communis), 

bakterální rody Clostridium (zejména Clostridium thermocellum), Bacillus, Pseudomonas, 

Ruminococcus, Bacteriodes, Erwinia, Acetovibrio, Microbispora a aktinomycety 

Streptomyces, Cellulomonas (C. fimi), Thermomonospora (T. fusca, T. curvata) [45 - 48]. 

Právě termofilní zástupci se těší zvláštní pozornosti, protože jsou schopni produkovat 

termostabilní enzymy, které jsou obecně stabilní v extrémních podmínkách [48]. 

Celulolytické enzymy jsou inducibilními enzymy. Mikroorganismy produkují nejvíce 

těchto enzymů při růstu na celulose. Pro některé mikroorganismy mohou být induktory 

i celobiosa, laktosa a soforosa. Rozklad nerozpustné celulosy, která nemůže proniknout 

do buňky, je umožněn malým množstvím konstitutivně produkovaných enzymů. Tyto enzymy 

nejprve hydrolyzují celulosu na rozpustné cukry, teprve ty jsou převedeny na skutečné 
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induktory, které vstupují do buňky a přímo či nepřímo ovlivňují DNA vázající protein 

a podporují expresi genu pro celulolytické enzymy [48]. 

 Celulolytický systém hub 2.3.1.1

Celulolytické enzymy jsou systémem několika různých synergicky působících složek. 

Nejlépe prostudovaný je systém aerobních hub (Phanerochaete chrysosporium, Fusarium 

solani, Penicillium funiculosum, Talaromyces emersonii, Trichoderma koningii 

a Trichoderma reesei). Celulolytický systém těchto hub se skládá z následujících složek [48]: 

-  endo-l,4--D-glukanasa (EG; endoglukanasa), 

-  exo-l,4--D-glukanasa (CBH; celobiohydrolasa), 

-  -glukosidasa (celobiasa; glukohydrolasa). 

V nedávné době byly objeveny lytické polysacharidové monooxygenasy (LPMO), které 

byly zprvu chybně zařazeny mezi endoglukanasy a nyní byly překlasifikovány do skupiny 

enzymů s tzv. pomocnou aktivitou (auxiliary activity) [49]. LPMO mají neobvykle 

na povrchu umístěné aktivní místo s pevně vázaným měďnatým kationtem, který katalyzuje 

regioselektivní hydroxylaci krystalické celulosy, což vede ke štěpení glykosidické vazby [50]. 

Enzymy LPMO mají podle nejnovějších poznatků, vedle zmíněných tří typů celulolytických 

enzymů zásadní úlohu při degradaci zejména krystalických částí celulosy [51]. 

Enzymatická hydrolýza celulosy je reakce s více kroky, která se odehrává v heterogenním 

systému, kde nerozpustná celulosa je nejdříve štěpena na rozhraní pevné a kapalné fáze 

synergickým působením jednotlivých složek celulolytického systému [52]. Endoglukanasy 

napadají náhodně amorfní oblasti celulosy a uvolňují glukooligosacharidy a celobiosu. 

Celobiohydrolasy postupně odštěpují celobiosu z neredukujícího i redukujícího konce 

celulosy. Toto zahájení rozkladu je pak doprovázeno štěpením rozpustných meziproduktů 

na glukosu působením -glukosidas, což se již odehrává v kapalné fázi [48, 52]. 

Složky celulolytického komplexu hub jsou nejčastěji glykoproteiny a existují v různých 

formách. Mohou se lišit například ve složení kovalentně vázaných sacharidů, rozsahem 

glykosylace nebo aminokyselinovým složením [48]. 

Většina současných znalostí o enzymatické hydrolýze celulosy vychází ze studií 

celulolytických enzymů produkovaných T. reesei. Enzymy vylučované T. reesei obsahují 

alespoň pět různých endoglukanas (EG I–V nebo Cel7B, Cel5A, Cel12A, Cel61A a Cel45A), 

dva druhy celobiohydrolas (CBHI (Cel7A) a CBHII (Cel6A)), několik xylanas a alespoň 

jednu β-xylosidasu. T. reesei také vykazuje β-glukosidasovou aktivitu, ale velká část této 

aktivity je vázána na mycelium, a proto není efektivně získána během průmyslové výroby. 

Většina aplikací využívajících enzymy T. reesei zahrnuje exogenní suplementaci 

β-glukosidasy získanou z Aspergillus niger [52].  

Většina enzymových preparátů určených pro rozklad celulosy na zkvasitelné sacharidy 

obsahují převážně hydrolytické celulolytické enzymy. Analýzy proteinového složení 

komerčních celulolytických preparátů z T. reesei ukázaly, že převládající složkou je 

celobiohydrolasa Cel7A (v různých preparátech se vyskytovala do 35 %), následovaná Cel6A 

(do 14 %). Zastoupení endoglukanasy Cel7B bylo v rozmezí 0 - 9 %, endoglukanasy Cel5A 

0 - 8 %, endoglukanasy Cel12A 0 - 3 % a β-glukosidasy 0 - 16 %. Dále byly přítomny 

hemicelulolytické enzymy - endoxylanasy v množství 0 - 36 %, β-xylosidasy (0 - 7 %), 
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-arabinofuranosidasy (0 - 8 %), acetylxylanesterasy (0 - 6 %) a -glukuronidasy (0 - 3 %) 

[53]. Nedávný objev lytických polysacharidových monooxygenas, které štěpí celulosu 

pomocí molekulárního kyslíku a donoru elektronů, umožňuje další zefektivnění sacharifikace 

lignocelulosových materiálů, pokud by byly přidány do enzymových preparátů [54]. 

 Bakteriální celulolytický systém 2.3.1.2

Bakterie s celulolytickou aktivitou produkují obvykle hlavně endoglukanasy. Výjimkou 

jsou například bakterie Acidothermus cellulolyticus, Clostridium thermocellum, 

C. cellulovorans, které rozkládají velmi krystalické celulosy s vysokou molekulovou 

hmotností díky enzymovému komplexu nazývaného celulosom. Celulosom C. thermocellum 

se skládá z několika endoglukanas a nejméně tří exoglukanas. Bylo zjištěno, že tato anaerobní 

bakterie se musí k celulose připoutat, aby mohla být hydrolýza uskutečněna (Obr. 6). 

Hydrolýza probíhá za přítomnosti Ca
2+

 a redukčního činidla a navíc je produkována tzv. 

yellow affinity substance - neidentifikovaná, žlutá, ve vodě nerozpustná látka, která se silně 

váže na krystalickou část celulosy a usnadňuje její degradaci [48]. 

 

Obr. 6.: Zjednodušené schéma struktury celulosomu Clostridium thermocellum [55] 

2.3.2 Struktura a mechanismus účinku celulolytických enzymů 

Většina celulolytických enzymů je tvořena multidoménovými proteiny obsahující 

minimálně tři samostatné stavební prvky vykonávající různé funkce - katalytické domény 

(CD, z angl. catalytic domain), vazebné domény (CBD, z angl. cellulose binding domain) 

a interdoménový linker [56]. 

Na Obr. 7. je znázorněna struktura katalytické domény celobiohydrolasy T. reesei. Tato 

katalytická doména je složena ze 434 aminkyselinových zbytků a je sbalena do β-sandwichů 

vytvořených ze sedmi a šesti antiparalelních β-listů.  β-listy jsou v některých případech 

spojeny krátkými -šroubovicemi [56]. 
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Obr. 7.: Katalytická doména celobiohydrolasy T. reesei [56] 

 

Vazebné domény mají často rozpoznávací funkci, kdy produkující mikroorganismy díky 

nim cíleně vylučují daný enzym na substrát, který má být rozložen. Na Obr. 8. je CBD 

celobiohydrolasy T. reesei. Tato vazebná doména se skládá z 35 až 40 aminokyselinových 

zbytků. Je tvořena hydrofilními a hydrofobními plochami, jejichž základní strukturou jsou 

β-listy ze tří krátkých antiparalelních vláken. Tato struktura je stabilizována minimálně dvěma 

disulfidickými vazbami a obsahuje čtyři aromatické zbytky, z nichž alespoň tři se uplatňují při 

vazbě na celulosu [56]. 

 

Obr. 8.: Vazebná doména celobiohydrolasy T. reesei [56] 

 

Katalytické domény a vazebné domény bývají odděleny linkrem, což jsou flexibilní 

neuspořádané řetězce bohaté na prolin, serin, threonin, glycin a alanin. Jejich délka může být 

5 až 100 zbytků, nejčastěji však bývá v rozsahu 20 až 50 zbytků. V mnoha linkrech se 

vyskytují opakované motivy 4 - 7 zbytků [56]. 

 Současný pohled na mechanismus rozkladu celulosy  2.3.2.1

Hydrolýza celulosy, díky její heterogenní povaze, zahrnuje více kroků než klasické 

enzymové kinetiky. Hlavními kroky jsou (Obr. 9.) [51, 57]: 

1. adsorpce enzymu na podklad pomocí vazebné domény, 

2. lokalizace vazeb na povrchu substrátu náchylných k hydrolýze, 

3. tvorba komplexu enzym-substrát, 

4. hydrolýza β-glykosidické vazby za současného posunování enzymu podél řetězce 

celulosy, 
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5. desorpce enzymu ze substrátu nebo opakování kroku 4 případně kroků 2 a 3, pokud se 

od řetězce oddělila jen katalytická doména, 

6. hydrolýza celobiosy na glukosu β-glukosidasou. 

 

Obr. 9.: Schematické znázornění mechanismu rozkladu celulosy [51] 

 

Pro úplný rozklad pevné celulosy na rozpustné sacharidy je potřeba kooperace 

endoglukanas a celobiohydrolas. Dále také celulolytické hydrolasy vykazují silnou synergii 

s oxidativními enzymy, LPMO, které působí na povrchu krystalických částí celulosy [51]. 

Endoglukanasy se vážou na povrch celulosy a štěpí 1,4-β-D-glykosidické vazby a vytváří 

konce celulosových řetězců, které jsou odloučeny od původní matrice. Celobiohydrolasy se 

pak vážou na tyto nechráněné řetězce a štěpí je na oligomery o 2 – 6 glukosových jednotách 

[58]. Vazba na celulosu u celulolytických enzymů hub je obvykle zprostředkována interakcí 

tří tyrozinových zbytků CBD s povrchem celulosy. Přestože CBD většiny celulolytických 
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enzymů hub jsou podobné, katalytické domény  endoglukanas a celobiohydrolas jsou odlišné 

vzhledem k jejich různé funkci. Katalytická doména endoglukanas má tvar otevřené štěrbiny 

a působí na jednotlivá místa na povrchu celulosy, kdežto katalytická doména celobiohydrolas 

má podobu soudku, který se pohybuje po celulosovém řetězci. Štěpení glykosidových vazeb 

vyžaduje významné odklonění celulosového vlákna a interakci nejméně čtyř 

aminokyselinových zbytků celobiohydrolasy s řetězcem. Mechanismus a kinetika tohoto 

působení však není ještě zcela zřejmá [59, 60].  

2.3.3 Průběh enzymatické hydrolýzy 

V běžném vsádkovém procesu je konverze celulosy v čase charakterizována třífázovou 

křivkou (Obr. 10.). Proces obvykle začíná rychlou adsorpcí enzymů na snadno přístupné části 

celulosy a následuje hydrolýza s vysokou reakční rychlostí. Reakce však brzy spěje do střední 

části, kde probíhá nižší reakční rychlostí a kde je přeměněno kolem 50 - 70 % původního 

substrátu. Poté nastává velmi pomalá fáze, kde dochází k trvalému poklesu reakční rychlosti, 

což má za následek jen mírný výtěžek v přepočtu na zbývající (tzv. "nepřístupnou") celulosu. 

Často je nemožné dosáhnout úplné hydrolýzy, a to ani prodloužením doby hydrolýzy nebo 

vysokým dávkováním enzymů [61].  

Obr. 10.: Časový průběh enzymatické hydrolýzy celulosy [61] 

 

Mezi faktory přispívající ke snižování rychlosti hydrolýzy (mimo inhibici produkty) patří 

[57]: 

-  deaktivace enzymu, 

-  dvoufázové složení celulosy, 

-  pokles reaktivity substrátu, 

-  snížení přístupnosti substrátu, 

-  snížení synergického působení mezi složkami celulolytického komplexu. 

Za deaktivaci enzymu je částečně zodpovědná ireverzibilní adsorpce na substrát, což je 

možné potlačit přídavkem povrchově aktivní látky [28]. Enzym může být také deaktivován 
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vlivem reakčního prostředí, termicky a mechanicky (např. intenzitou míchání) [62] a také 

přítomností některých sloučenin vznikajících předúpravou substrátu [37]. 

Uvádí se, že jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují rychlost a rozsah 

enzymatické hydrolýzy, je přístupnost celulosy. Celulosový substrát není hladký, ale poměrně 

heterogenní porézní materiál a jeho povrch lze rozdělit na vnější a vnitřní. Vnitřní povrch 

závisí na přítomnosti pórů, prasklin a mikrotrhlin, které obvykle vznikají během vývoje 

materiálu nebo se vytváří při odstraňování necelulosových složek buněčné stěny v procesu 

předúpravy. Předpokládá se, že enzymatická hydrolýza celulosy může probíhat buď 

na vnějším povrchu odlučováním celulosových vláken, nebo složky celulolytického komplexu 

vstupují do pórů, které jsou dostatečně velké pro umístění enzymů, a poté teprve dojde 

k depolymerizaci celulosy. V obou případech je zřejmé, že pórovitost je důležitým faktorem 

ovlivňující množství enzymu adsorbovaného na substrát [61].  

 Inhibice produkty 2.3.3.1

Aktivita celulolytických enzymů během hydrolýzy klesá. Významným problémem je 

inhibice koncovými produkty, tj. celobiosou a glukosou. Z evolučního hlediska totiž nikdy 

nebyl vyvíjen tlak pro vysokou aktivitu celulolytických enzymů v přítomnosti zvýšených 

koncentrací glukosy a celobiosy [28]. Celobiosa inhibuje celobiohydrolasy a endoglukanasy, 

glukosa je inhibitorem -glukosidas, ale v menší míře i celobiohydrolas a endoglukanas. 

V praxi však glukosa inhibuje celobiohydrolasy a endoglukanasy spíše nepřímo, když 

inhibuje β-glukosidasy, což vede k hromadění celobiosy. Nejčastěji je typ inhibice popisován 

jako kompetitivní nebo nekompetitivní, ale vzhledem ke komplexitě této inhibice se 

jednotlivé studie stále neshodují na přesném působení produktů na enzymy [52].  

Inhibice produkty je zvlášť výrazná při vysokém dávkování substrátu, protože v tomto 

případě je nízký objem kapalné složky, ve které je pak vyšší koncentrace produktu [63]. 

Pro snížení inhibice produkty bylo navrženo více postupů, v současné době je hlavní 

metodou simultánní sacharifikace a fermentace, kdy je glukosa průběžně odstraňována 

fermentujícím mikroorganismem (více v kap. 2.4.3.2). Slibnou metodou je také in-situ 

odstraňování produktů spojením hydrolýzy a separace - použitím membránových reaktorů. 

Molekulová hmotnost glukosy je 180 g∙mol
-1

, zatímco molekulová hmotnost většiny 

používaných plísňových celulolytických enzymů se pohybuje přibližně od 35 000 

do 65 000 g∙mol
-1

. Bylo potvrzeno, že je pomocí membránových technologií možné udržet 

enzymy v systému a zároveň přenést nízkomolekulární produkty přes membránu [64]. 

2.4 Fermentace 

2.4.1 Fermentující mikroorganismy 

Mikroorganismy pro výrobu bioethanolu lze nejlépe popsat z hlediska jejich výkonostních 

parametrů. Výkonnostní parametry kvašení jsou teplotní a pH rozsah, tolerance vůči ethanolu, 

růst, produktivita, osmotická tolerance, specifičnost, výnos, genetická stabilita a odolnost vůči 

inhibitorům [65]. 
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Tradičními producenty ethanolu jsou Saccharomyces cerevisiae a Zymomonas mobilis. 

V průmyslových procesech se nejčastěji používá kvasinka S. cerevisiae, která se ukázala být 

velmi robustní a vhodná pro fermentaci lignocelulosových hydrolyzátů. Saccharomyces 

cerevisiae je zástupce řádu Endomycetales oddělení hub vřeckovýtrusých. Rozmnožuje se 

vegetativně multilaterálním pučením, přičemž netvoří pravé mycelium, a pohlavně tvorbou 

ask. Tvar buněk je kulovitý až oválný, jejich rozměr je 6 - 7 μm × 7,5 - 8,5 μm. Fermentuje 

glukosu, galaktosu, sacharosu, maltosu a částečně rafinosu. Kvasinky jako eukaryotické 

organizmy s diferencovanými organelami rostou pomaleji a mají tedy nižší produkční 

rychlost a nižší stupeň konverze substrátu na ethanol. Jejich větší a robustnější buňky, silnější 

buněčné stěny, růst při nízkém pH, menší nároky na živiny a vyšší odolnost vůči kontaminaci 

a inhibitorům jim však dávají výhodné postavení v komerčním využití v kvasném průmyslu. 

[66]. 

Potenciálními producenty ethanolu jsou i některé nesacharomycetní druhy kvasinek, 

např. Torulaspora delbrueckii, Pichia kudriavzevii (synonyma Issatchenkia orientalis, 

Candida krusei), Debaryomyces hansenii nebo Wickerhamomyces anomalus (synonymum 

Pichia anomala) [67, 68]. 

Bakterie mají oproti kvasinkám některé nesporné výhody. Jako prokaryotické organizmy 

jsou podstatně menší a nemají diferencované organely. Rostou proto rychleji a mají menší 

spotřebu živin na produkci vlastní biomasy, rychlost produkce ethanolu i jeho výtěžnost je 

v porovnání s kvasinkami vyšší [66]. 

Zymomonas mobilis je fakultativně anaerobní gramnegativní bakterie, poprvé izolovaná 

v tropických zemích z alkoholických nápojů, bývá také kontaminantem jablečného vína nebo 

piva v evropských zemích. Fermentuje glukosu, fruktosu a sacharosu. Ačkoliv je 

klasifikována jako anaerobní mikroorganismus, Zymomonas dobře roste i za aerobních 

podmínek. Navíc má tato bakterie nahrazen aktivní transport systémem usnadněné difúze. 

Taxonomicky lze Z. mobilis zařadit do řádu Sphingomonadales, jsou to tyčinky 1 - 2 μm × 

4 - 5 μm. Rozdíly v morfologii však mohou být velké v závislosti na způsobu kultivace. 

Pro většinu kmenů Zymomonas je optimální teplota mezi 25 a 30 °C a jsou schopny růstu 

při pH 3,5 až 7,5 [69]. 

Nevýhodou těchto dvou nejvíce využívaných produkčních mikroorganismů je to, že 

neumí utilizovat pentosové cukry (xylosu a arabinosu), které se běžně v hydrolyzátech 

lignocelulosových materiálů vyskytují, takže tato část energie zůstává nevyužita a výtěžnost 

procesu je tak snížena. Na druhou stranu mikroorganismy, které pentosy zkvašují 

(např. Klebsiella oxytoca nebo Pichia stipitis), zase nejsou tak dobrými producenty ethanolu, 

aby mohly být použity v průmyslu [70]. 

Potenciál produkce ethanolu mají také termofilní mikroorganismy, které jsou výhodné 

v procesu simultánní sacharifikace a fermentace vzhledem k jejich optimální teplotě pro růst 

přibližující se optimální teplotě enzymů. Mezi takové patří termofilní anaerobní bakterie, 

např. Thermoanaerobacter ethanolicus, Clostridium thermohydrosulfuricum, 

Thermoanaerobacter mathranii, Thermoanaerobium brockii nebo Clostridium 

thermosaccharolyticum. Tyto bakterie mají výhodu oproti konvenčním producentům 

v schopnosti využívat různé levné zdroje biomasy a hlavně schopnosti odolávat vysokým 

teplotám. Hlavní překážkou pro jejich průmyslové využití k výrobě ethanolu je však jejich 

nízká tolerance k ethanolu (< 2 % obj.) [71]. Produkce ethanolu při teplotách 42 - 47 °C jsou 

schopny některé termotolerantní kmeny kvasinek (např. Saccharomyces uvarum, Candida 

brassicae, Kluyveromyces marxianus a Kluyveromyces fragilis) [72]. 
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2.4.2 Biochemie vzniku ethanolu 

Kvasinka Saccharomyces cerevisiae odbourává hexosy prostřednictvím Embden-

Meyerhof-Parnasovy metabolické dráhy. Tato dráha oxiduje glukosu na dvě molekuly 

pyruvátu. Za anaerobních podmínek a při neutrálním nebo slabě kyselém pH je NADH 

vytvořené glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenasou reoxidováno za vzniku ethanolu (Obr. 11.). 

Tento krok nutný pro udržení redoxní rovnováhy v cytoplazmě buňky je zajištěn činností 

enzymů pyruvát dekarboxylasy a alkohol dehydrogenasy [73]. 

 

Obr. 11.: Schéma ethanolové fermentace [74] 

 

Přítomnost kyslíku v médiu vede k zastavení tvorby ethanolu. Tento jev se nazývá 

Pasteurův efekt. Rostoucí kvasinky nevykazují znatelný Pasteurův efekt při kultivaci 

s nadbytkem cukru a zdroje dusíku, ale až po vyčerpání zdroje dusíku v médiu (v klidovém 

stavu). Při růstu buňky prodýchají jen 3 až 20 % katabolizovaného cukru a zbytek je 

fermentován. Mechanismem zastavení fermentace v buňkách v klidovém stavu je postupná 

inaktivace transportu cukru, která snižuje rychlost kvašení na méně než 10 % hodnoty 

pozorované u rostoucích buněk [75]. 

Bakteriální rod Zymomonas nepoužívá k produkci ethanolu enzymy glykolýzy, ale 

Entner-Doudoroffovy dráhy. Glukosa je v ní přeměňována na glukonolakton, který přechází 

na 2-oxo-3-deoxy-6-fosfoglukonát. Tato látka je štěpena na pyruvát a glyceraldehyd-3-fosfát. 

Z pyruvátu vzniká obvyklou cestou ethanol a glyceraldehyd-3-fosfát je přeměňován 

na pyruvát enzymy glykolýzy. Tato cesta ovšem poskytuje pouze 1 molekulu ATP 

na 1 molekulu glukosy [69]. 

2.4.3 Fermentační strategie 

 Oddělená hydrolýza a fermentace  2.4.3.1

Lignocelulosové materiály jsou po ukončení enzymové hydrolýzy použity jako média pro 

navazující fermentaci. Tento proces je označován jako SHF (z angl. separate hydrolysis and 

fermentation). Výhodou SHF je schopnost provádět každý krok za optimálních podmínek, 

tj. enzymatickou hydrolýzu za teploty kolem 45 - 50 °C a fermentaci kolem 30 °C. Výhodou 

je také to, že aktivita celulolytických enzymů není snižována přítomností ethanolu a viskozita 
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média se před fermentací výrazně snižuje, což má pozitivní vliv na životaschopnost 

mikroorganismu, účinné míchání a přestup živin a tepla. SHF je tedy výhodná zejména pro 

procesy prováděné s vysokým dávkováním substrátu. Nevýhodou této metody je inhibice 

celulolytických enzymů glukosou, která se uvolňuje během hydrolýzy, což vyžaduje vyšší 

dávkování enzymů a nižší dávkování substrátu [71]. Další možnou nevýhodou SHF je riziko 

kontaminace. Hydrolýza trvá poměrně dlouho (až několik dnů) a vznikající cukerný roztok je 

náchylný ke kontaminaci i při teplotě kolem  45 - 50 °C. Zdrojem kontaminace mohou být i 

enzymy, které jsou obtížně sterilizovatelné, vhodná je jen sterilizace filtrací, ovšem ta je příliš 

nákladná pro větší objemy [76]. 

 Simultánní sacharifikace a fermentace  2.4.3.2

Simultánní sacharifikace a fermentace (SSF) neboli enzymatická hydrolýza a fermentace 

probíhající v jednom kroku je slibnou metodou výroby bioethanolu z lignocelulosových 

materiálů. Hlavním důvodem pro vyvinutí této metody v roce 1976 bylo, že je při ní glukosa 

vzniklá hydrolýzou ihned spotřebována mikroorganismem, a tím se zabrání produktové 

inhibici enzymů [77]. Z této myšlenky plynou další výhody jako zvýšení rychlosti hydrolýzy, 

možnost nižšího dávkování enzymů, vyšší výnosy produktu, nižší požadavky na sterilitu, 

kratší trvání celého procesu a nižší investiční náklady (je potřeba pouze jedné reakční 

nádoby). Tento postup však vyžaduje kompromis mezi optimálními podmínkami 

pro enzymatickou reakci a pro fermentující mikroorganismy [28]. Účinnost této technologie 

je dále omezena inhibicí celulolytických enzymů vznikajícím ethanolem [78]. 

Náklady na výrobu ethanolu spojené s přípravou inokula je možné snížit opakovanými 

vsádkami se systémem recyklujících buněk. Recykl buněk se provádí centrifugací, 

sedimentací flokulujících kvasinek nebo membránovou filtrací. Odseparované buňky se pak 

vracejí do fermentačního procesu. Nicméně v procesech SSF lignocelulosových materiálů je 

velmi obtížné oddělit buňky od pevného zbytku. V tomto případě je vhodné použít 

imobilizované buňky. Výroba ethanolu pomocí imobilizovaných buněk má výhodu v tom, že 

buňky jsou zapouzdřené v nosném materiálu ve vysoké koncentraci, což vede k vyšší 

produktivitě ethanolu [79]. Mezi materiály vhodné pro imobilizaci buněk patří alginát 

vápenatý, agar, polyvynilalkohol, polyuretan, anorganické porézní matrice, případně některé 

zemědělské odpadní produkty [80]. 

Polyvinylalkohol (PVA) je vhodnou volbou tam, kde není nutný přestup kyslíku. 

Technologie LentiKats® imobilizuje mikroorganismy do nosiče PVA ve tvaru čočky 

o průměru 3 - 4 mm (Obr. 12.). Tuhnutí LentiKats® je založeno na částečném zaschnutí gelu 

při pokojové teplotě, které je jednou z nejméně škodlivých technik pro imobilizaci 

mikroorganismů. Takto imobilizované mikroorganismy nabízí několik výhod, jako například 

levnou a jednoduchou přípravu gelu, nízkou cenu nosiče, jednoduché oddělení z reakční 

směsi, nízké difúzní limity (tloušťka 200 až 400 m). Navíc má tento nosič vynikající 

mechanickou stabilitu, je netoxický a obtížně rozložitelný [81]. 
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Obr. 12.: Imobilizované mikroorganismy technologií LentiKats® [82] 

2.4.4 Současné poznatky výroby ethanolu z odpadního papíru 

Výhodou využití odpadního papíru pro výrobu ethanolu je jeho dostatek, ekonomická 

konkurenceschopnost a obsah poměrně vysokého množství sacharidů. Odpadní papír navíc 

nevyžaduje tak energeticky náročné termofyzikální předúpravy ve srovnání s přírodními 

lignocelulosovými substráty díky tomu, že již byl v procesu rozvlákňování částečně 

delignifikován a zbaven významného množství hemicelulosy [83]. Řada studií se proto 

zabývá vyhodnocením potenciálu produkce ethanolu z tohoto zdroje. 

V jedné z dřívějších prací byl recyklovaný papír použit k výrobě ethanolu metodou SSF 

s termotolerantním kmenem kvasinek Kluyveromyces marxianus. Nejvyššího výnosu (asi 

80 % teoretického) bylo získáno při nízké koncentraci substrátu a vysokém dávkování 

enzymu. S rostoucí koncentrací substrátu se objevily obtíže s mícháním, které bránily 

odpovídajícímu výtěžku ethanolu. Zachování výnosů při vyšším dávkování substrátu bylo 

dosaženo s fed-batch SSF, konečný výtěžek ethanolu pak byl kolem 18 g∙l
-1

 [84]. 

Další práce porovnávala výkon kvasinky Saccharomyces cerevisiae s termotolerantní 

kvasinkou Kluyveromyces marxianus při SSF odpadní lepenky a papírenského kalu. Výsledky 

ukázaly, že S. cerevisiae je stejně výkonná jako K. marxianus při teplotě 40 °C. Konverze 

celulosy byla v rozmezí 55 - 60 % [85]. 

Jak z technického, tak ekonomického hlediska byla posuzována výroba ethanolu 

z různých odpadních papírů (noviny, kancelářský papír, časopisy a lepenka). Při vysokém 

dávkování substrátu (15 % hm.) bylo enzymatickou hydrolýzou dosaženo konverze celulosy 

na glukosu 50 - 76 %. Ethanol vyrobený z lepenky byl vyhodnocen jako nejlevnější [86].  

Studie zabývající se hydrolýzou kancelářského papíru uvádí, že účinnost hydrolýzy je 

snížena přítomností popela, na který se adsorbují enzymy s větší afinitou než na celulosová 

vlákna. Dále zjistila, že sušení celulosových vláken je nevratný proces, který způsobuje 

uzavření pórů ve vláknech a také snižuje účinnost hydrolýzy [87].  

Výtěžek enzymatické hydrolýzy může být zvýšen předúpravou substrátu ultrazvukem, jak 

bylo potvrzeno při použití tohoto postupu u hydrolýzy odpadního novinového papíru, kdy se 

takto získalo více než dvojnásobné množství zkvasitelných sacharidů [88]. Ultrazvuk byl také 
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aplikován i při samotné fermentaci hydrolyzovaného papíru s téměř dvojnásobným zvýšením 

výtěžku ethanolu - ultrazvuk za optimalizovaných podmínek měl dle studie příznivý účinek 

na příjem glukosy buňkami fermentujícího mikroorganismu [89]. 

Postupně dochází ke zlepšování výtěžnosti ethanolu z papíru a papírenských kalů, 

nicméně konečná dosažená koncentrace ethanolu bývá obvykle nižší než 1 - 2 % hm. Příčinou 

jsou hlavně obtíže při vysokém dávkování substrátu. Nad zhruba 15 % hm. se absorbuje voda 

do papíru a výsledkem je příliš hustá suspenze, která vyžaduje velké síly pro míchání. 

Vzhledem k tomu, že odpadní papír obsahuje okolo 50 % celulosy, výtěžek ethanolu 

při dávkování substrátu 15 % hm. se nemůže očekávat vyšší než 3,75 % hm. Jednou 

z možností řešení tohoto problému spočívá v postupném dávkování substrátu v kombinaci se 

SSF. Během sacharifikace dochází k degradaci substrátu, postupně se uvolňuje voda a snižuje 

se viskozita suspenze. Po ztekucení je pak možný další přídavek substrátu [83].  

2.5 Imobilizace enzymů 

Průmyslové aplikace enzymů jsou často ztěžovány jejich nedostatečnou stabilitou, 

obtížnou obnovou a nemožností opětovného využití. Tyto nedostatky je možné vyřešit 

imobilizací enzymu. Existuje několik důvodů pro použití imobilizovaných forem enzymu. 

Kromě pohodlnější manipulace umožňuje také snadné oddělení enzymu od produktu, které 

eliminuje nebo minimalizuje kontaminaci produktu bílkovinami. Imobilizace rovněž 

usnadňuje efektivní obnovení a opětovné použití drahých enzymů a lze je také použít 

v nepřetržitém fixed-bed procesu (tzv. procesu s pevným ložem). Další výhodou bývá 

zvýšená stabilita za skladovacích i provozních podmínek, např. vůči denaturaci teplem, 

organickými rozpouštědly nebo autolýze [90]. 

Imobilizaci lze provádět různými metodami, nejčastěji jsou rozlišovány tři základní typy: 

-  vazba na nosič – vazba může být fyzikální (např. hydrofobní a van der Waalsovy 

interakce), iontová nebo kovalentní. Nosičem může být materiál ze syntetické 

pryskyřice, organických nebo anorganické polymerů. 

-  entrapment (zapouzdření) – začlenění enzymu do polymerní sítě, např. organických 

polymerů nebo oxidu křemičitého vytvořeného sol-gel metodou, nebo do dutého 

vlákna či mikrokapsle. 

-  cross-linking (zesítění) – tvorba agregátů nebo krystalů pomocí bifunkčního činidla, 

příprava makročástic bez použití nosiče [90, 91, 92]. 

2.5.1 Imobilizace vazbou na nosič 

Vlastnosti imobilizovaných preparátů se odvíjí od vlastností jak enzymu, tak nosiče. 

Interakce mezi těmito dvěma složkami poskytuje imobilizovanému enzymu konkrétní 

chemické, biochemické, mechanické a kinetické vlastnosti. Žádoucí je co největší zachování 

struktury a aktivity enzymu, nicméně často se stává, že imobilizací enzym tyto vlastnosti 

ztrácí. Proto je důležité pochopit faktory, které aktivitu ovlivňují, a také pochody, které se 

odehrávají na rozhraní materiálu a enzymu. Obraz o stabilitě a aktivitě enzymu v závislosti 

na použitém postupu imobilizace lze sledovat různými analytickými povrchovými technikami 

[90, 93]. 
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 Charakter enzymu 2.5.1.1

Enzymy se vyvinuly tak, aby fungovaly za podmínek jejich přirozeného prostředí, 

a aktivita a stabilita jsou odrazem tohoto prostředí. Odebrání enzymu z jeho přirozených 

podmínek může změnit molekulární rovnováhu mezi nativní a nesbalenou formou proteinu. 

Znalost vlastností konkrétního enzymu je proto nezbytná pro umožnění zachování nebo 

zlepšení aktivity imobilizovaného preparátu [93]. 

Amfifilita 

Enzymy mají amfifilní povahu, tedy mají jak hydrofilní, tak hydrofobní aminokyseliny 

schopné interakcí. Ke změnám konformace enzymu může dojít v důsledku vzniku 

vodíkových vazeb mezi hydrofilním povrchem, hydrofilními skupinami aminokyselin 

a vodou. Aminokyseliny s hydrofobními bočními skupinami mohou také interagovat 

s materiálem. Tyto aminokyseliny jsou sice často umístěny v centru bílkoviny, ale některé 

zbytky mohou být umístěny i na povrchu. Proteiny s přístupnými hydrofobními skupinami se 

pevně adsorbují na hydrofobní povrchy kvůli snížení volné energie ve vodném roztoku. 

Hydrofobní interakce způsobují dehydrataci povrchu proteinu a následná adsorpce způsobí 

změnu ve struktuře proteinu. Molekula se pak může roztáhnout po povrchu a dále 

minimalizovat volnou energii [94]. 

Pro zvýšení stability na povrchu materiálu je možné povrch enzymu modifikovat, obvykle 

polymery nebo malými molekulami, které poskytují dodatečná místa pro vodíkové vazby, 

snižují dehydrataci nebo zajišťují termodynamickou bariéru pro rozvíjení. Takovými 

sloučeninami mohou být některé sacharidy a polyethylenglykol [93, 95]. 

Ionizovatelné skupiny 

Aminokyseliny s ionizovatelnými postranními řetězci tvoří v průměru 29 % ze všech 

aminokyselin v proteinech a významně přispívají ke stabilitě a funkci proteinu [96]. Ačkoli 

izoelektrický bod ovlivňuje adsorpci na opačně nabité povrchy, k adsorpci proteinu může 

dojít také na materiál se stejným nábojem v důsledku přítomnosti aminokyseliny s opačnými 

náboji. Nabité aminokyseliny, které jsou na povrchu enzymu, jsou schopny se zapojit do 

elektrostatického přitahování nebo odpuzování, což může snížit volnou energii systému při 

styku s povrchem materiálu a může vést k deformaci proteinu [93].   

Opět je možné modifikovat náboj enzymu, např. diaminy mohou být použity k zavedení 

aminů na karboxylové kyseliny, zatímco anhydridy (např. anhydrid kyseliny jantarové) 

mohou být použity k vytvoření karboxylových kyselin z povrchových aminů. Chemická 

modifikace povrchu proteinu je velmi rychlá metoda, která nevyžaduje znalost struktury 

enzymu, je prováděna s již sbaleným proteinem [97]. Je však důležité poznamenat, 

že takováto změna náboje může vést k inaktivaci enzymu kvůli porušení aktivního místa 

a stabilizace iontového párování. Z tohoto pohledu má neutralizace iontových skupin často 

méně škodlivý účinek na vlastní aktivitu ve srovnání se změnou náboje [93]. 
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Rigidita 

Bílkoviny, které mají pevnou strukturu, odolají po adsorpci snáz konformačním změnám. 

Některé bílkoviny však vykazují po adsorpci značné změny v sekundární a terciární struktuře. 

Takovéto bílkoviny je možné zpevnit prostřednictvím vícebodových kovalentních vazeb, 

kterými je molekula enzymu fixována k povrchu, a tím je omezen její pohyb a denaturace 

[98]. Dalším řešením zvýšení pevnosti struktury může být intramolekulární chemické zesítění. 

Zpevněný enzym je méně citlivý na vlivy okolního prostředí jako je pH a teplota; pH profil 

řady enzymů byl po imobilizaci rozšířen [93, 99]. 

 Charakter nosiče 2.5.1.2

Vlastnosti materiálu mohou ovlivnit adsorpci, konformaci i aktivitu imobilizovaných 

enzymů. Vzhledem k tomu, že úprava nosiče je často jednodušší, levnější a má méně 

nepříznivých účinků než modifikace enzymu, jsou techniky, které mění vlastnosti materiálu, 

používanější [93]. 

Hydrofobicita/hydrofilicita povrchu 

Vytvořit hydrofilní rozhraní na původně hydrofobním materiálu lze úpravou povrchu 

UV oxidací, plazmatem a chemickým ošetřením, nebo naroubováním hydrofilní molekuly na 

povrch hydrofobního materiálu [100, 101]. Mezi používané hydrofilní molekuly patří 

polyethylenimin, polyethylenglykol, chitosan, kyselina polyakrylová, heparin, polyalylamin, 

alginát či kolagen [93, 102]. 

Povrchový náboj 

Elektrostatický náboj na povrchu nosiče může vést k přitahování nebo odpuzování 

ionizovatelných skupin aminokyselin. Tyto interakce mohou vést k narušení molekuly. Náboj 

také může měnit orientaci enzymu na povrchu. Posouzení vlivu náboje a jeho hustoty 

na aktivitu imobilizovaných enzymů však není v literatuře zcela jednotné [93]. 

Velikost materiálu 

Bylo prokázáno, že redukce velikosti materiálu podporuje zvýšení aktivity 

imobilizovaného enzymu. Enzymy imobilizované na porézní materiály, kde se rozměr pórů 

blíží velikosti bílkovin, nevykazují strukturální změny a udržují si vysokou aktivitu [93]. 

 Charakter rozhraní 2.5.1.3

Rychlost enzymatické přeměny substrátu na produkt je ovlivňována řadou faktorů, mezi 

něž patří pohyblivost částic, která souvisí s velikostí částic, přenos hmoty, orientace enzymu 

a interakce nábojů mezi materiálem a substrátem [93].   

Povrchový náboj materiálu a iontová koncentrace roztoku způsobuje vznik lokálního pH 

na povrchu nosiče, který může být výrazně odlišný od pH ve zbytku roztoku [103]. Změna pH 

po imobilizaci na nabité nosiče byla zjištěna u více enzymů. Ve srovnání s volnými enzymy, 
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imobilizace na kladně nabité povrchy má za následek kyselejší pH pro práci enzymu, zatímco 

imobilizace na záporně nabité povrchy vede k zásaditějšímu pH [93].   

Dávkování enzymu na nosič (tj. kolik molekul bílkoviny je imobilizováno na jednotku 

plochy) může také ovlivnit aktivitu. U některých proteinů shlukování na povrchu nosiče vede 

ke snížení aktivity enzymu v důsledku prostorových omezení, omezení dostupnosti aktivního 

místa nebo k denaturaci proteinu. Účinnost celulolytických enzymů imobilizovaných 

na magnetické nanočástice byla vyšší při nižším dávkování právě kvůli lepší dostupnosti 

aktivního místa pro substrát [104]. 

2.5.2 Imobilizace celulolytických enzymů 

V případě rozkladu lignocelolosových materiálů je třeba zajistit úplné využití 

katalytického potenciálu celulolytických enzymů. Podle některých studií tvoří celulolytické 

enzymy až 50 % z celkových nákladů hydrolýzy [105]. Nejvýznamnější strategií pro snížení 

nákladů enzymatické hydrolýzy je recyklace celulolytických enzymů. Regenerace těchto 

enzymů je poměrně komplikovaná vzhledem k tomu, že při hydrolýze se enzym dělí mezi dvě 

heterogenních fáze - pevný substrát a kapalné prostředí. Bylo navrženo několik metod 

minimalizace adsorpce enzymu na substrát, jako je přídavek povrchově aktivních látek, 

readsorpce na čerstvý substrát nebo použití alkalického média [106 - 108]. Velký potenciál 

má technika imobilizace, která přímo zabraňuje rozdělení enzymu mezi substrát a roztok 

a usnadňuje tak opětovné využití [109].  

O imobilizaci celulolytických enzymů je v literatuře dostupných relativně málo prací 

ve srovnání s jinými enzymy. Je to zejména kvůli tomu, že celulosa není rozpustná a některé 

imobilizační techniky (např. zapouzdření enzymu) nejsou vhodné, protože brání interakci 

enzymu se substrátem. Vhodnou technikou se jeví imobilizace celulolytického komplexu 

vazbou na nosič nebo pomocí zesítění [110]. 

Během posledních dvou desetiletí byly celulolytické enzymy imobilizovány na několik 

různých nosičů. Mezi vhodné materiály byla navrhnuta hydrofilní polyuretanová pěna [111], 

chitin [112], polyvinylalkoholová membrána [113], silikonová membrána s tenkou vrstvou 

oxidu křemičitého na povrchu [114, 115], membrány kopolymeru akrylonitrilu [116], 

p-trimethylaminem modifikované polystyrenové kuličky [117], aktivní uhlí [118], nosiče 

s epoxidovými skupinami, které vytvářejí intenzivní vícebodovou kovalentní vazbu s lysinem 

a dalšími nukleofilními skupinami na povrchu proteinu [119, 120], jílové minerály 

(např. palygorskit, kaolinit) [121], glutaraldehydem aktivované lipozomy, které jsou dále 

vázány na chitozanové gelové částice [122], neporézní nanočástice oxidu křemičitého [123] 

nebo mesoporézní nanočástice oxidu křemičitého, které mohou být funkcionalizovány 

např. kondenzací s 3-aminopropyltriethoxysilanem, vinyltritrimethoxysilanem nebo 

fenyltrimethoxysilanem  [124, 125], polyamidoaminový dendrimer, který byl naroubován 

na povrch křemene mikrovlnným ozářením [126]. 

Dále byl celulolytický komplex vázán na N-sukcinyl-chitosan, který vykazuje 

rozpustnost, resp. nerozpustnost v závislosti na pH. Imobilizovaný preparát je v rozpustné 

formě během enzymatické reakce, zatímco na nerozpustnou formu se převede snížením pH 

reakčního roztoku po reakci [127]. Na stejném principu funguje další nosič s komerčním 

názvem Eudragit, což je aniontový kopolymer na bázi kyseliny methakrylové 

a methylmethakrylátu [128, 129]. 
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V posledních letech se využívají magnetické nosiče. Magnetické nanočástice s funkčními 

skupinami mají výhodné vlastnosti, kterými jsou velká plocha, malý difúzní odpor, vysoká 

kapacita a dají se rychle oddělit z velkého objemu roztoku pomocí magnetického pole. 

Příkladem magnetického nosiče pro imobilizaci celulolytických enzymů může být magnetická 

nanočástice pokrytá chitosanem a modifikovaná -ketoglutarovou kyselinou [130] nebo 

vrstvou křemičitanu modifikovaného navázanými primárními aminy [131]. 

Některé studie se zabývaly technikami zapouzdření, testován byl alginát vápenatý [132] 

a hydrofilní silikagel [133]. 
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3 CÍLE PRÁCE 

Cílem dizertační práce je posoudit využitelnost odpadního papíru jako potenciálního 

zdroje suroviny pro produkci bioethanolu a vybrat vhodný fermentující mikroorganismus. 

Výstupem je optimalizovaný proces hydrolýzy papíru celulolytickým komplexem enzymů 

a produkce ethanolu metodou simultánní sacharifikace a fermentace. 

Součástí práce je také testování vybraných nosičů pro imobilizaci celulolytického 

komplexu potenciálně využitelných při degradaci lignocelulosových substrátů. 

 

V práci jsou řešeny následující dílčí cíle: 

 

- výběr vhodné předúpravy odpadního papíru (lepenky), 

- optimalizace metody SSF s použitím volných buněk S. cerevisiae, 

- srovnání produkce ethanolu metodou SSF s kvasinkami S. cerevisiae a bakteriemi 

Zymomonas mobilis, 

- výběr vhodného kvasinkového kmene k imobilizaci, 

- otestování imobilizovaných kmenů kvasinek pro produkci ethanolu metodou SSF, 

- optimalizace metody SSF s použitím imobilizovaných buněk S. cerevisiae, 

- ověření optimalizovaných podmínek pro produkci ethanolu metodou SSF 

ve fermentoru, 

- příprava nosiče z PET lahví pro imobilizaci celulolytických enzymů, 

- charakterizace imobilizovaného celulolytického komplexu na nosiči z PET lahví 

a dalších dvou komerčních nosičích. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiály 

4.1.1 Mikroorganismy 

Saccharomyces cerevisiae (lihovarský kmen, dodaný STU v Bratislavě) 

Pichia kudriavzevii CCY 29-9-42 

Candida solani CCY 29-23-1 

Wickerhamomyces anomalus CCY 38-1-35 

Hanseniaspora guilliermondii CCY 46-2-4 

Kluyveromyces marxianus CCY 51-1-1 

Zymomonas mobilis CCM 2770  

Zymomonas mobilis LMG 457 

4.1.2 Enzymy 

Novozymes cellulosic ethanol enzyme kit; Novozymes A/S, Dánsko 

Kit obsahoval 6 lahviček uvedených v Tab. 1.: 

 

Tab. 1.: Aktivita enzymů, jejich hustota, pH a teplotní optimum, doporučené dávkování [134] 

označení enzymu aktivita 
hustota 

[g∙ml
-1

] 

pH 

optimum 

teplotní 

 optimum [°C] 

dávkování 

[% w/w (TS)] 

NS22086 

celulolytický komplex 
1000 BHU/g 1,15 5,0 - 5,5 45 - 50 1 - 5 

NS22083 

xylanasa 
2500 FXU-S/g 1,09 4,5 - 6,0 35 - 55 0,05 - 0,25 

NS22118 

-glukosidasa 
250 CBU/g 1,2 2,5 - 6,5 45 - 70 02 - 0,6 

NS22119 

směs enzymů 

(arabinasa, -glukanasa, 

celulasa, 

hemicelulasa, pektinasa, 

xylanasa) 

100 FBG/g 1,19 4,5 - 6,0 25 - 55 0,05 - 0,4 

NS22002 

hemicelulasa 
45 FBG/g 1,2 5,0 - 6,5 40 - 60 0,4 - 2 

NS22035 

glukoamylasa 
750 AGU/g 1,15 4,5 - 5,5 60 - 70 0,01 - 0,06 

 

Lyofilizovaný celulolytický komplex z Trichoderma reesei ATCC 26921, Sigma-Aldrich, 

Německo 
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4.1.3 Celulosové substráty 

odpadní lepenka - běžně dostupná 

kartónový papír - Biocel Paskov, a.s., Česká republika 

Na-karboxymethylcelulosa, medium viscosity, Serva, Německo 

Hydroxyethylcelulosa, practical grade, viscosity 4000 cP, Serva, Německo 

4.1.1 Nosiče pro imobilizaci 

- nosič pro imobilizaci buněk 

polyvinylalkohol (PVA 17 - 99), LentiKat's a.s, Česká republika 

- nosiče pro imobilizaci enzymů 

odpadní polyethylentereftalátové (PET) lahve - běžně dostupné 

Sorsilen (objem pórů 2 - 3 cm
3
·g

-1
, měrný povrch 80 - 100 m

2
·g

-1
), Silona, Planá nad Lužnicí 

Eupergit C (velikost částic 150 m), Sigma-Aldrich, Německo 

4.1.2 Přístroje a pomůcky 

analytické váhy Ohaus Pioneer 

autokláv, Systec V-95 

centrifuga Eppendorf 5417 R 

centrifuga Hettich zentrifugen EBA 20 

fermentor New Brunswick BioFlo/CelliGen 115 

HPLC sestava I: 

refraktometrický detektor RIDK 101  

pumpa ECOM s.r.o.  

autosampler HT 300  

termostat kolonový LCO 101 ECOM s.r.o. 

software Clarity – chromatography SW, Data apex 2006  

HPLC sestava II: 

sestava Accela, Thermo Scientific 

refraktometrický detektor Shodex RI - 101 

Chromeleon 7 Chromatography Data System Software 

inkubátor Memmert 

laboratorní váha OHAUS SPU202 

laboratorní vibrační mlýn VM 4, Okresní podnik služeb Přerov 

minitřepačka lab dancer vario 

mixér Rohnson MultiDuo R-536 

muflová pec Veb Elektro Bad Frankenhausen 

pec Mora 524 

pH metr inoLab 

přístroj pro měření buněčné hustoty Ultrospec 10 Cell Density Meter 

spektrofotometr Helios , Unicam 

střižný mlýn SM 100, Retsch 

termostatovaná třepačka Heidolph Promax 1020 
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topné hnízdo LTHS 500 

ultrazvuková čistička Ultrasound 

univerzální plazmový reaktor UPS100W 

vodní lázeň Julabo ED 

4.2 Použité metody  

4.2.1 Uchovávání kultur 

Kultura S. cerevisiae byla uchovávána na šikmém agarovém médiu o složení (dm
-3

): 

glukosa 100 g, kvasničný extrakt 5 g, (NH4)2SO4 1 g, KH2PO4 1 g, MgSO4∙7 H2O 0,5 g, agar 

20 g. 

Kvasinkové kultury ze Zbierky kultúr kvasiniek (CCY) byly uchovávány na šikmém 

agarovém médiu o složení (dm
-3

): glukosa 20 g, kvasničný extrakt 3 g, agar 20 g. 

Buňky Zymomonas mobilis byly uchovávány na Petriho miskách s tuhým médiem 

o složení (dm
-3

): glukosa 100 g, kvasničný extrakt 5 g, (NH4)2SO4 1 g, KH2PO4 1 g, 

MgSO4∙7 H2O 0,5 g, agar 20 g. Petriho misky byly přelepeny parafínovou páskou. 

Všechny kultury byly uskladněny v chladu při teplotě 4 °C. 

4.2.2 Kultivace mikroorganismů na standardním médiu 

Do kultivační baňky byl přidán požadovaný objem sterilního glukosového média o složení 

(dm
-3

): glukosa 100 g, kvasničný extrakt 5 g, (NH4)2SO4 1 g, KH2PO4 1 g, MgSO4∙7 H2O 

0,5 g. Kultivace probíhala dvoustupňovou inokulací. Obsah baňky byl sterilně očkován 

buňkami kvasinek ze šikmého agaru, bakterie Zymomonas mobilis byly očkovány z kolonií, 

které vyrostly na Petriho misce. První kultivace probíhala staticky 24 hodin při teplotě 30 ˚C. 

Poté byly buňky přeočkovány do čerstvého média, kde byly opět kultivovány 24 hodin při 

teplotě 30 ˚C. Každé přeočkování bylo provedeno v poměru 1:5. 

4.2.3 Stanovení růstové křivky a počtu buněk 

Aby mohla být zabezpečená reprodukovatelnost jednotlivých experimentů, bylo třeba 

médium vždy očkovat buňkami ve stejné fázi růstu a ve stejné koncentraci. Pro tyto účely 

byla sestrojena růstová křivka mikroorganismů a závislost optické hustoty buněk na jejich 

počtu. Růstová křivka sloužila také pro posouzení schopnosti růstu v stresovém prostředí 

(přítomnost tlumivých roztoků, ethanolu). 

Turbidimetrické stanovení optické hustoty buněk (OD) bylo prováděno pomocí 

denzitometru Ultrospe 10 Cell Density Meter. Měření probíhalo při vlnové délce 600 nm. 

Vzorky z média byly odebírány v pravidelných intervalech do doby ustálení naměřených 

hodnot. Jako blank bylo použito médium před zaočkováním kulturou.  

Počet buněk v inokulu byl určen metodou výsevu na agarové plotny. Vzorky určené pro 

výsev na plotny byly připraveny z 0,5 ml roztoku inokula odebraného v 12. hodině 

od zaočkování média (bylo připraveno 5 vzorků zředěných 10, 12, 15, 20 a 30x). Vzorky byly 

dále zředěny sterilní vodou (desítkovým ředěním až 10
5
x). Zředěný vzorek byl promíchán 

pomocí vortexu a odebrán 0,5 ml, který byl vyset na plotnu. Plotny byly umístěny 
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do termostatu (30 °C) a po 48 hodinách byly spočítány vyrostlé kolonie. Paralelně se 

stanovením počtu buněk ve vzorku byla změřena optická hustota daného vzorku. Kalibrační 

křivka byla sestrojena jako závislost počtu buněk na optické hustotě a z ní bylo možné určit 

počet buněk na mililitr média (CFU∙ml
-1

). 

4.2.4 Imobilizace kvasinek 

Inokulační médium na přípravu biomasy určené na imobilizaci bylo následujícího složení 

(dm
-3

): glukosa 100 g, kvasničný extrakt 5 g, (NH4)2SO4 1 g, KH2PO4 1 g, MgSO4∙7 H2O 

0,5 g. V médiu bylo pH upraveno kyselinou sírovou (zředěnou 1:1) na hodnotu 6,0 

a sterilizováno v autoklávu 20 min při tlaku 120 kPa. 

Inokulační médium v kultivačních baňkách bylo zaočkováno ze šikmého agaru. Kultivace 

probíhala staticky 24 hodin při teplotě 30 °C. Takto napropagovaná biomasa byla použita jako 

inokulum pro očkování nových inokulačních médií. Na očkování bylo použito inokulum na 

výslednou koncentraci 5 % obj. Kultivace probíhala 12 hodin do výsledné optické hustoty 1,2 

měřené při 600 nm proti čistému médiu před zaočkováním kulturou. Poté byla biomasa 

centrifugována (3500 ot∙min
-1

 po dobu 25 min) a sediment byl resuspendován 

ve fyziologickém roztoku. Na imobilizaci byl takto připraven l dm
3
 biomasy. 

Poté, co byly buňky imobilizovány (v provozním závodě LentiKats, Stráž pod Ralskem), 

bylo potřeba je v nosiči pomnožit. Na propagaci buněk v imobilizátech bylo použito 

glukosové médium (dm
-3

): glukosa 100 g, kvasničný extrakt 5 g, (NH4)2SO4 1 g, KH2PO4 1 g, 

MgSO4∙7 H2O 0,5 g; s pH 5,5 upravené kyselinou sírovou (zřeď. 1:1). 

Pomnožení buněk v LentiKats® probíhalo v laboratorním fermentoru s celkovým 

objemem 2 dm
3
 formou opakovaných vsádkových fermentací. Imobilizáty byly přefiltrovány 

přes sterilní gázu, jemně vysušeny sterilním filtračním papírem a odváženy. 100 g vlhkých 

imobilizátů bylo přidáno k 1 dm
3
 glukosového média. Fermentace probíhala bez míchání 8 až 

24 hodin, v pravidelných intervalech byla pomocí HPLC sledována koncentrace glukosy 

v médiu. Když byla glukosa mikroorganismem spotřebována, médium bylo odčerpáno 

pomocí peristaltického čerpadla a k imobilizátům bylo přidáno čerstvé sterilní médium. 

Propagace LentiKats® byla takto provedena celkem 4x po sobě. Po pomnožení byly 

imobilizáty přeneseny do uchovávacího média a uskladněny v chladničce při teplotě 4 °C. 

Uchovávací médium bylo následujícího složení (dm
-3

): glukosa 20 g, kvasničný extrakt 5 g, 

pepton 5 g, (NH4)2SO4 1 g, KH2PO4 1 g, MgSO4∙7 H2O 0,5 g, pH 6,0. 

Obr. 13.: S. cerevisiae imobilizovaná v nosiči LentiKats® 
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Koncentrace imobilizovaných kvasinek byla stanovena po rozpuštění nosiče. Vzorek 

obsahující 1,0 g LentiKats® byl rozpuštěn v 9 ml fyziologického roztoku (0,9% NaCl) a za 

míchání byl zahřát na teplotu 70 °C. Z tohoto roztoku byl odebrán 1 ml a ten byl znovu 

rozpuštěn v 9 ml fyziologického roztoku. Imobilizované buňky byly spočítány pomocí 

Bürkerovy počítací komůrky. 

4.2.5 Předúprava substrátu 

Před enzymatickou hydrolýzou bylo potřeba substrát nejprve předupravit pro zlepšení 

dostupnosti celulosy pro celulolytické enzymy. 

Bylo vybráno pět různých metod předúpravy, z nichž dvě byly fyzikální metody a tři 

kombinace fyzikálních a chemických metod (Tab. 2.). Fyzikální předúprava mechanicky 

mletím byla provedena následujícím postupem. Papír byl pomletý vlhkým mletím 

s destilovanou vodou v mixéru. Poté byl zfiltrován a proprán destilovanou vodou. Filtrační 

koláč byl usušen při 50 °C na tenké vrstvě v sušárně. V případě předúpravy č. 4 byl usušený 

materiál znovu mletý nasucho ve vibračním mlýně pro dosažení menší velikosti částic.  

 

Tab. 2.: Použité kombinace fyzikální a chemické předúpravy materiálu 

Označení 

předúpravy 

Fyzikální 

předúprava č. 1 

Fyzikální 

předúprava č. 2 

Chemická 

předúprava č. 1 

Chemická 

předúprava č. 2 

1 mletí - - - 

2 mletí - 0,25% H3PO4 - 

3 mletí - 0,25% H3PO4 2% NaOH 

4 mletí vibrační mlýn - - 

5 mletí vibrační mlýn 0,25% H3PO4 2% NaOH 

 

Při použití kyselé předúpravy suroviny 0,25% H3PO4 byl postup následovný. Usušený 

a pomletý materiál (cca 5% w/v) byl suspendován v 0,25% H3PO4 do 300 ml 

Erlenmeyerových baněk a umístěn na temperovanou třepačku při 25 °C a 250 rpm po 

30 minut. Následně byla surovina zfiltrovaná a propraná destilovanou vodou.  

Při použití kombinovaných předúprav č. 3 a 5 byl filtrační koláč po úpravě materiálu 

0,25% H3PO4 znovu suspendován v 2% NaOH do 500 ml kulaté baňky (cca 5% w/v 

materiálu) a po dobu 40 minut se na topném hnízdě zahříval k refluxu. Následně byl pevný 

podíl zfiltrován, promyt 1% roztokem CH3COOH. Poté byl materiál promyt destilovanou 

vodou do neutrální reakce (kontrolované pH papírky). Filtrační koláč byl usušen při 80 °C 

na tenké vrstvě v sušárně. V případě předúpravy č. 5 byl usušený materiál znovu mletý 

nasucho ve vibračním mlýně. 

Byl stanoven obsah celulosy v substrátu, který sloužil na vyhodnocení účinnosti 

jednotlivých druhů předúprav. Do 100 ml Erlenmeyerovy baňky bylo naváženo přibližně 

0,8 g vzorku s přesností 0,0001 g. Bylo přidáno 30 ml směsi kyseliny octové a kyseliny 

dusičné (80% kyselina octová ku koncentrované kyselině dusičné byla v poměru 10:1). Baňka 

byla následně 1 hodinu ponořena do vroucí vodní lázně a pro snížení odparu bylo hrdlo baňky 

přikryto malým filtračním trychtýřem. Pak byla celá suspenze kvantitativně převedena 

pomocí střičky s ethanolem do předem zvážené frity s velikostí pórů 15 µm (S4) a zfiltrována. 

Filtrační koláč byl promyt ethanolem a celá frita byla umístěna do sušárny a minimálně 

4 hodiny sušena při 105 °C. Následně se frita nechala vychladnout v exsikátoru a poté byla 
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zvážena. Vzorek byl pomocí špachtle vyjmut z frity (po smočení ethanolem) do 100 ml 

Erlenmeyerovy baňky a následně bylo nalito do baňky ještě malé množství ethanolu. Baňka 

s ethanolem a vzorkem z frity byly umístěny do vroucí vodní lázně, dokud se všechen ethanol 

neodpařil. Následně bylo do baňky přidáno 20 ml 72% H2SO4 a vzorek byl ponechán 

1 hodinu hydrolyzovat při 30 °C v temperované třepačce za mírných otáček (100 ot∙min
-1

). 

Zbytek suspenze byl převeden pomocí střičky s ethanolem do frity s velikostí pórů 30 µm 

(S3) a zfiltrován. Frita se vzorkem byla usušena a zvážena jako v předchozím postupu. Obsah 

celulosy ve vzorku byl vypočítán podle následujících vztahů: 

 

                
                        

       
     

 

                               
                        
                         

     

 
                                                     

 

 

Pro některé experimenty byl použit bílý kartónový papír, který byl upraven nastříháním 

na čtverce o rozměru asi 1×1 cm a rozemlet pomocí kuchyňského mixéru. Analýza obsahu 

celulosy byla provedena dle postupu uvedeného výše. 

4.2.6 Enzymatická hydrolýza papíru 

Enzymatická hydrolýza substrátu jako samostatný krok byla provedena pro účely těchto 

stanovení: 

- posouzení dostupnosti různě předupraveného papíru celulolytickým enzymům 

(tj. stanovení, při použití které metody předúpravy papíru lze získat nejvíce 

rozpustných cukrů), 

- optimalizace tlumivého roztoku, 

- optimalizace složení enzymatické směsi, 

- vlivu ethanolu na aktivitu celulolytických enzymů během hydrolýzy. 

 

Hydrolýza byla prováděna v batch režimu. Suchý a pomletý materiál byl navážen 

s přesností na 0,01 g, aby byla dosažena požadovaná koncentrace po přidání tlumivého 

roztoku, a umístěn do 250 ml Erlenmeyerových baněk. Aby bylo zabráněno mikrobiální 

kontaminaci během hydrolýzy, byly baňky uzavřeny zátkami z buničiny, obsah byl 

vysterilizován v autoklávu při 120 °C po dobu 15 minut a po vychladnutí na laboratorní 

teplotu byl k suspenzi přidán sterilní tlumivý roztok. Erlenmeyerovy baňky byly temperovány 

při 50 °C v temperované třepačce, poté byly přidány enzymy a ve stanovených intervalech 

byly provedeny odběry pro stanovení vzniklé glukosy. 
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 Výběr vhodné předúpravy papíru 4.2.6.1

Pro testování účinnosti hydrolýzy papíru upraveného různými postupy byly použity tyto 

podmínky: dávkování papíru 8 % w/v, dávkování enzymu (celulolytický komplex NS22086) 

6 % w/w, v prostředí 0,1 mol∙dm
-3

 octanového tlumivého roztoku (pH 5), koncentrace 

redukujících sacharidů byla stanovena metodou Somogyi-Nelsona v 52. hodině procesu. 

 Optimalizace tlumivého roztoku 4.2.6.2

V případě optimalizace tlumivého roztoku byly provedeny hydrolýzy papíru v prostředí 

0,1 mol∙dm
-3

 octanového (pH 5), 0,1 mol∙dm
-3

 citrát-fosforečnanového tlumivého roztoku 

(pH 5) a vody upravené na pH 5 pomocí H2SO4 (zředěné 1:1). Dávkování papíru bylo 8 % 

w/v, dávkování enzymu (celulolytický komplex NS22086) 6 % w/w a hydrolýza byla vedena 

72 hodin, vznikající glukosa byla stanovována metodou HPLC. Získané hydrolyzáty byly 

následně zaočkovány S. cerevisiae 1 ml inokula o koncentraci buněk 24.10
6
 CFU∙ml

-1
 

a sledována OD a pH. 

 Optimalizace složení enzymatické směsi 4.2.6.3

Optimalizace složení enzymatické směsi byla provedena tak, že do každé baňky se 

substrátem (dávkování 4 % w/v) a 0,1 mol∙dm
-3

 citrát-fosforečnanovým tlumivým roztokem 

o pH 5 byl přidán celulolytický komplex NS22086 (dávkování 3 % w/w) a k němu jedna 

ze zbylých pěti složek Novozymes cellulosic ethanol enzyme kit (dávkování dle doporučení 

výrobce). Koncentrace vznikající glukosy byla stanovována v čase po dobu 96 h pomocí 

glukoso-oxidasového testu (GOD-POD). 

 Vliv ethanolu na aktivitu celulolytických enzymů 4.2.6.4

Pro stanovení vlivu ethanolu na aktivitu celulolytických enzymů bylo použito dávkování 

papíru 1 % w/v, celulolytického komplexu NS22086 3 % w/w, -glukosidasy NS22118 

0,6 % w/w v prostředí 0,1 mol∙dm
-3

 citrát-fosforečnanového tlumivého roztoku (pH 5). 

Ke směsi byl přidán čistý ethanol (99,9%), tak aby jeho koncentrace byla 2; 4; 8; 15; 30 

a 50 g∙dm
-3

. Hydrolýza probíhala 48 hodin, během kterých byly odebírány vzorky ke 

stanovení vznikající glukosy pomocí HPLC. 

4.2.7 Simultánní sacharifikace a fermentace 

Metoda SSF byla obecně prováděna tak, že nejdříve byl v pracovní nádobě 

(Erlenmeyerova baňka, resp. fermentor) vysterilizován substrát, který byl navážen 

na požadovanou koncentraci, dále byl přidán požadovaný objem sterilního 0,1 mol∙dm
-3

 

citrát-fosforečnanového tlumivého roztoku pH 5 a po vychlazení bylo přidáno požadované 

množství enzymového preparátu. Nakonec byla směs zaočkována mikroorganismem. Pokud 

byly použity volné buňky, byly získány odstředěním z kultivačního glukosového média 

(10 minut při 3000 ot∙min
-1

), supernatant byl slit, k buňkám byla přidána sterilní voda 

a suspenze byla znovu centrifugována. Po slití supernatantu byly buňky naředěny 
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na požadovanou koncentraci sterilní vodou a převedeny do kultivační nádoby se substrátem. 

V případě použití imobilizovaných buněk, zaočkování bylo provedeno jednoduše nasypáním 

předem odvážených imobilizátů na sterilní Petriho misce. 

SSF prováděná v Erlenmeyerových baňkách probíhala v termostatu bez třepání. Pro SSF 

realizovanou v laboratorním fermentoru byl postup totožný, byla nastavena teplota, možnost 

regulace pH a intenzita míchání.  

SSF byla obvykle vedena 3 – 7 dní. Vzorky byly odebírány průběžně pro HPLC stanovení 

koncentrace glukosy a ethanolu. 

Výtěžnost ethanolu metodou SSF byla počítána jako poměr získaného množství ethanolu 

a maximálního teoretického množství ethanolu. Toto maximální teoretické množství bylo 

vypočítáno z potenciálního množství glukosy získané z celulosy obsažené v odpadním papíru 

a z koeficientu konverze glukosy na ethanol: 

 

          ( )  (
     

             
)     , 

 

kde cetOH je získané množství ethanolu (g∙dm
-3

) v určitém čase, cglu je potenciální množství 

glukosy vzniklé z celulosy (g∙dm
-3

) a 0,511 je stechiometrický koeficient konverze glukosy 

na ethanol. 

 Optimalizace podmínek procesu SSF s použitím volných buněk 4.2.7.1

Pro dosažení co nejúčinnější SSF byly optimalizovány základní podmínky procesu 

s ohledem na viabilitu použitých kultur a produkce ethanolu. Optimalizace byly provedeny 

s volnými buňkami S. cerevisiae v 250 ml Erlenmeyerových baňkách. Bylo optimalizováno 

dávkování substrátu, enzymu a buněk a dále teplota a přídavek živin. Při optimalizaci 

jednotlivých parametrů byla vždy jedna proměnná a zbylé parametry zůstaly konstantní 

(Tab. 3.). 

  



40 

 

Tab. 3.: Způsob dávkování jednotlivých složek při SSF s volnými buňkami 

optimalizovaný 

parametr 

substrát 

[% w/v] 

enzymy 

[% w/w] 

inokulum 

[CFU∙10
6
∙ml

-1
] 

živiny 

[g∙dm
-3

] 

teplota 

[°C] 

substrát 6 - 14 

NS22086 

5  

NS22118 

1  

24  - 30  

inokulum 8 

NS22086 

5  

NS22118 

1  

2 - 48  - 30 

enzymy 8 

NS22086 

0,5 - 10 

NS22118 

20 % NS22086 

40  - 30  

živiny 4
 

NS22086 

3  

NS22118 

0,6  

40  

kvasničný 

extrakt 

1 – 5 

KH2PO4 

0,1 - 1 
 

MgSO4∙7H2O 

0,1 - 1  

30 

teplota 8  

NS22086 

3  

NS22118 

0,6  

40  - 

30 

37 

40 

 

 Screening kvasinek pro SSF a výběr kvasinkového kmene vhodného pro 4.2.7.2

imobilizaci 

V šesti Erlenmeyerových baňkách byl rozsuspendován předupravený sterilní bílý 

kartónový papír (6 % w/v) v 0,1 mol∙dm
-3

 citrát-fosforečnanového tlumivého roztoku 

(pH 5,0). Poté byl přidán celulolytický komplex NS 22086 (3 % w/w) a -glukosidasa 

NS 22118 (0,6 % w/w) a každá baňka byla zaočkována jedním z pěti kvasinkových kmenů ze 

Zbierky kultúr kvasinek doplněný o S. cerevisiae. Baňky byly umístěny do termostatu bez 

třepání při 30 °C. Po vyhodnocení produkce ethanolu byly s kmeny, které produkovaly 

relevantní množství ethanolu, dále provedeny následující experimenty: 

- směs papíru, tlumivého roztoku a enzymů byla zaočkována dvojnásobným množstvím 

inokula než v prvotním screningu; 

- směs papíru, tlumivého roztoku a enzymů byla zaočkována dvojnásobným množstvím 

inokula než v prvotním screningu a SSF byla vedena při 40 °C.  

Dva kmeny, které produkovaly nejvíce ethanolu (při 30 °C i 40 °C), byly imobilizovány 

technologií LentiKats
®
 do nosiče z polyvinylalkoholu. 
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 Operační a skladovací stabilita imobilizovaných buněk 4.2.7.3

Pro zjištění, zda jsou imobilizáty schopné opětovného použití v metodě SSF, byly 

imobilizované buňky testovány z hlediska operační i skladovací stability. Imobilizáty, které 

byly použity na SSF za těchto podmínek: dávkování sterilního bílého kartónového papíru 

6 % w/v v 0,1 mol∙dm
-3

 citrát-fosforečnanového tlumivého roztoku (pH 5,0); dávkování 

celulolytického komplexu NS 22086 3 % w/w a -glukosidasy NS 22118 0,6 % w/w, 

dávkování imobilizátů 10 % w/v, teplota 30 °C, byly po skončení fermentace 

(po 92 hodinách) odfiltrovány a promyty sterilní vodou a opakovaně použity v dalších dvou 

cyklech s novým substrátem a enzymy. 

 Skladovací stabilita byla vyhodnocena po roce použitím rok starých imobilizovaných 

buněk na SSF (podmínky stejné jako předchozí) a ověřením schopnosti produkce ethanolu. 

Imobilizované buňky byly po uvedený rok skladovány při 4 °C v uchovávacím médiu (viz 

kap. 4.2.4), které bylo každých 14 dní měněno za čerstvé.  

 Optimalizace podmínek procesu SSF s použitím imobilizovaných buněk 4.2.7.4

Podobně jako byl proces SSF optimalizován pro volné buňky, byla provedena 

i optimalizace s použitím imobilizátů S. cerevisiae. Dávkování jednotlivých komponent je 

uvedeno v Tab. 4. 

 

Tab. 4.: Způsob dávkování jednotlivých složek při SSF s imobilizáty 

optimalizovaný 

parametr 

substrát 

[% w/v] 

enzymy 

[% w/w] 

množství 

imobilizátů  

[% w/v] 

živiny 

[g∙dm
-3

] 

teplota 

[°C] 

substrát 2 - 8 

NS22086 

6  

NS22118 

1,2  

10  - 30  

množství 

imobilizátů 
6 

NS22086 

6  

NS22118 

1,2 

5 - 15  - 30 

enzymy 6 

NS22086 

2 - 10 

NS22118 

20 % NS22086 

10  - 30  

živiny 4
 

NS22086 

3  

NS22118 

0,6  

10  

kvasničný 

extrakt 

1 – 5 

KH2PO4 

0,1 - 1 
 

MgSO4∙7H2O 

0,1 - 1  

30 

teplota 6  

NS22086 

3  

NS22118 

0,6  

10  - 
30 

40 
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 SSF ve fermentoru 4.2.7.5

Optimalizací získané podmínky byly ověřeny v laboratorním fermentoru, a to jak 

s volnými buňkami, tak imobilizovanými. Před zahájením vsádky byly nastaveny teplota 

a intenzita míchání pomocí Biocommand softwaru. Intenzita míchání byla během SSF 

upravována a podle toho, jak docházelo k rozkladu substrátu a jeho ztekucení, bylo možné 

otáčky míchadla snížit. 

Jako médium byl opět použit 0,1 mol∙dm
-3

 citrát-fosforečnanový tlumivý roztok a dále 

destilovaná voda, jejíž pH bylo nastaveno a automaticky regulováno fermentorem. Hodnota 

pH byla regulována pomocí dvou peristaltických pump, jedna čerpala 0,5 mol∙dm
-3 

hydroxid 

sodný, druhá 0,5 mol∙dm
-3 

kyselinu sírovou ze zásobních lahví. 

4.2.8 Metody stanovení analytů ve vzorcích 

 Metoda GOD-POD 4.2.8.1

Principem metody pro stanovení koncentrace glukosy je oxidace glukosy kyslíkem 

za katalýzy glukosaoxidasou na peroxid vodíku a glukonát. Vzniklý peroxid vodíku se 

stanovuje oxidační kopulací se substituovaným fenolem a 4-aminoantipyrinem, která je 

katalyzována peroxidasou. 

Set pro stanovení obsahuje činidla ve dvou nádobkách: 

- lahvička 1 obsahovala peroxidasu, glukosaoxidasu, 4-aminoantipyrin, 

- lahvička 2 obsahovala chromogen, fosforečnanový pufr, 3-methyl-fenol. 

Příprava činidel byla provedena rozpuštěním obsahu lahvičky 1 v 6 ml destilované vody, 

smícháno s obsahem lahvičky 2 a směs byla promíchána. 

Pro vlastní stanovení byl ve třech zkumavkách jednotlivě smíchán pracovní roztok 

v poměru 100+1 se vzorkem, standardním roztokem glukosy (standard) a s destilovanou 

vodou (blank). Inkubace probíhala 30 min při laboratorní teplotě, inkubační směs byla 

chráněna před přímým světlem. Poté byla změřena absorbance vzorku (A1) a standardu (A2) 

proti blanku při vlnové délce 498 nm.  

Koncentrace glukosy byla vypočtena ze vztahu:  

 

       
  
  

, 

 

kde a je koncentrace glukosy ve standardním roztoku. 

 Metoda podle Somogyi-Nelsona 4.2.8.2

Byly připraveny roztoky následujícím postupem: 

Somogyi I: 

12 g C2H4O6KNa · 4 H2O, 16 g NaHCO3 a 18 g Na2CO3 bylo rozpuštěno v 200 ml 

destilované vody. 144 g Na2SO4 (bezvodý) byl pomalu přidáván za stálého míchání do 600 ml 

teplé destilované vody. Po rozpuštění všech látek byly roztoky smíchány dohromady. 

Somogyi II: 

4 g CuSO4, 36 g Na2SO4 (bezvodý) bylo rozpuštěno v 200 ml destilované vody. 
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Nelsonův roztok III: 

25 g (NH4)2Mo7O4 ∙ 4 H2O bylo rozpuštěno v 450 ml destilované vody, pomalu přidáno 21 ml 

koncentrované H2SO4, roztok byl promíchán. Dále bylo přidáno 3 g Na2HAsO4 · 7 H2O 

rozpuštěného v 25 ml destilované vody. Roztok byl smíchán a temperován 48 hodin 

v termostatu při 37 °C. 

Pro stanovení redukujících sacharidů bylo při každém odběru odebráno 0,5 ml vzorku 

do 1,5 ml mikrozkumavky. Vzorky byly ihned povařeny ve vroucí vodní lázni po dobu 

5 minut pro ukončení reakce (denaturace enzymů). Následně byly vzorky odstředěny 

(8000 ot∙min
-1

 po dobu 5 minut) pro odstranění pevného podílu. Do každé zkumavky bylo 

pipetováno 0,1 ml Somogyiho činidla (I + II v poměru 4:1) a následně 0,1 ml vhodně 

naředěného (obvykle 100 - 400x) supernatantu. Zkumavky byly 10 minut povařeny ve vroucí 

vodní lázni a následně ochlazeny na laboratorní teplotu. Potom bylo do zkumavek přidáno 

0,1 ml činidla III a 1 ml destilované vody. Obsah zkumavek byl promíchán a byla změřena 

absorbance vzorků proti blanku při vlnové délce 530 nm. Blank obsahoval 0,1 ml destilované 

vody místo vzorku. Koncentrace redukujících sacharidů ve vzorku byla vypočtena z rovnice 

regresní přímky získané z kalibrační křivky sestrojené pro glukosu. 

 Metoda HPLC/RI 4.2.8.3

Analýza vzorků odebraných během SSF byla provedena metodou vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie s refraktometrickou detekcí. Touto metodou bylo možné stanovit 

koncentraci glukosy a ethanolu ve vzorku současně. Byl odebírán 1,5 ml vzorku, který byl 

centrifugován při 10 000 ot·min
-1

 po dobu 10 minut na chlazené centrifuze. Supernatant byl 

zfiltrován přes 45 µm filtr do vialky. Vialka byla umístěna do karuselu autosampleru, který 

dávkoval 20 µl vzorku na kolonu. Dělení probíhalo na koloně Watrex Polymer IEX H 

(250×8 mm) s izokratickou elucí. Mobilní fází byla 9 mM H2SO4, průtok byl nastaven 

na 0,5 ml·min
-1

, analýza probíhala při teplotě 40 °C po dobu 30 min. K detekci byl použit 

refraktometrický detektor, kvantitativní vyhodnocení bylo provedeno pomocí externí 

kalibrace s využitím příslušných standardů rozpuštěných v destilované vodě a analyzovaných 

za stejných podmínek jako vzorky.  

4.2.9 Imobilizace celulolytického komplexu 

 Příprava nosiče z odpadních PET lahví 4.2.9.1

Přibližně 100 g bezbarvých odpadních PET lahví zbavených etiket a nastříhaných 

na čtverce velikosti asi 4×4 cm bylo namočeno do tekutého dusíku a ihned pomleto 

na střižném mlýně. Drť byla rozdělena na frakce pomocí sít. Částice menší než 0,8 mm byly 

použity k aktivaci. Byly vyzkoušeny různé způsoby aktivace povrchu nosiče, a to ošetření 

plazmatem, máčení v ethanolu, máčení v acetonu a kombinace máčení v rozpouštědle 

a následné ošetření plazmatem. 

 

Ošetření povrchu nosiče plazmatem 

Úprava povrchu nosiče byla provedena v univerzálním plazmovém reaktoru. Vlastní 

plazma byl dielektrický bariérový výboj v koplanární konfiguraci. Elektrody tvořilo stříbro 
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deponované na keramice. Plazma bylo buzeno pulzním napětím o frekvenci 7 kHz, výkon 

reaktoru byl nastaven na 50 W. Částice nosiče byly rozprostřeny po elektrodě, doba působení 

plazmatu byla 30 s. 

 

Máčení v ethanolu a acetonu 

Získaný nosič byl umístěn do Erlenmeyerovy baňky a k němu bylo přidáno takové 

množství rozpouštědla (ethanolu nebo acetonu), aby byl všechen nosič úplně ponořen. Obsah 

baňky byl promícháván na třepačce při laboratorní teplotě po dobu 5 hodin. Rozpouštědlo 

bylo poté odstraněno pomocí vakuové vývěvy a nosič se nechal volně vyschnout.  

 Způsob imobilizace celulolytického komplexu 4.2.9.2

Enzym byl imobilizován na tři různé nosiče – nosič z odpadních PET lahví, Sorsilen 

a Eupergit C. Postup imobilizace byl následující. Ve 100 ml Erlenmeyerové baňce byl 

rozsuspendován 1 g nosiče ve 20 ml 0,05 mol∙dm
-3

 octanového tlumivého roztoku o pH 4,8. 

Dále byl přidán enzym (0,1 – 30 mg) a suspenze byla inkubována při 4 °C za třepání. 

V případě PET nosiče a Sorsilenu probíhala inkubace po dobu 48 hodin, Eupergit C byl 

ponechán na imobilizaci 11 dní. Po této době byl nosič odstředěn a opakovaně promýván 

pufrem do doby, kdy byla potvrzena nepřítomnost volného enzymu v supernatantu. Množství 

navázaného enzymu bylo stanoveno z rozdílu aktivity dodané na imobilizaci a aktivity 

naměřené v supernatantech. Imobilizované preparáty byly poté uskladněny v octanovém 

tlumivém roztoku o pH 4,8 ve formě suspenze při 4 °C.  

 Charakterizace imobilizovaného celulolytického komplexu 4.2.9.3

Stanovení aktivity celulolytického komplexu bylo založeno na měření nárůstu 

redukujících skupin vznikajících během hydrolýzy karboxymethylcelulosy (CMC)
 

jako 

substrátu pomocí Somogyi-Nelsonovy metody. Aktivita volného a imobilizovaného 

enzymového komplexu byla stanovena při pH 4,8 (v prostředí 0,05 mol∙dm
-3

 octanového 

tlumivého roztoku) a 25 °C, substrátem byl 1% roztok CMC o pH 4,8.  

Pro stanovení aktivity volného enzymového preparátu byl připraven roztok o koncentraci 

0,025 mg∙ml
-1

. Do 4 zkumavek bylo pipetováno 0,1 ml Somogyiho činidel (směs I+II). 

Do zkumavky, která sloužila jako blank, bylo přidáno 50 l enzymového roztoku a 50 l 

substrátu. 1 ml roztoku substrátu byl smíchán s 1 ml enzymového roztoku, v okamžiku 

přidání enzymu byl odpočítáván čas. Reakce probíhala za stálého míchání v temperované 

dvouplášťové nádobce a v čase 10, 20 a 30 min bylo odebráno 0,1 ml, ihned přidáno k 0,1 ml 

Somogyiho činidlům pro zastavení enzymatické reakce. Dále bylo postupováno podle návodu 

uvedeného v kap. 4.2.8.2.  

V případě imobilizovaných enzymů bylo pro stanovení jejich aktivit postupováno 

následovně. Z uskladněné suspenze o známé koncentraci nosiče v tlumivém roztoku, byla po 

promíchání odebrána část o známém objemu, ke které byl přidán stejný objem substrátu. 

Z této směsi bylo ihned odebráno 0,3 ml a přidáno k 0,3 ml Somogyiho činidlům jako blank 

a dále bylo odebíráno 0,3 ml vzorku v časech 15 a 30 min u Sorsilenu a Eupergitu C, 

v případě PET nosiče byly intervaly 30, 60 a 120 min. Dále byl postup stejný jako u volného 
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enzymu, jen před změřením absorbance byly vzorky zfiltrovány za účelem získání čirého 

roztoku. 

Aktivita byla vypočítána ze vztahu: 

  (    ·          ) 
        

  ·  
 

kde f je přepočítávací faktor mezi koncentrací redukujících skupin v roztoku a naměřenou 

absorbancí získaný z kalibrační křivky na glukosu, t je čas, při které byla odečítána příslušná 

hodnota absorbance a cE je koncentrace enzymu v reakční směsi. 

Aktivita enzymu je vyjádřena v mikromolech redukujících skupin uvolněných 1 mg 

enzymu nebo 1 g nosiče za 1 minutu z 1% roztoku CMC. Relativní aktivita je poměr aktivity 

imobilizovaného enzymu a aktivity stejného množství volného enzymu vyjádřený 

v procentech. 

 

Operační stabilita 

Operační stabilita imobilizovaných enzymů byla stanovena kontinuálním promýváním 

kolony naplněné imobilizáty roztokem CMC (0,25%, pH 4,8) s průtokem 3,5 ml·h
-1

 

při laboratorní teplotě. Množství redukujících skupin v eluátu metodou dle Somogyi-Nelsona 

bylo pravidelně testováno, u Sorsilenu bylo ukončeno po 118 hodinách, u PET nosiče 

po 550 hodinách a u Eupergitu C po 839 hodinách, kdy redukující skupiny již nebyly 

detekovány. 

 

Skladovací stabilita 

Stabilita preparátů uskladněných v octanovém pufru o pH 4,8 při 4 °C byla sledována 

každých 7 dní po dobu 7 týdnů stanovením jejich aktivit.  

 

Tepelná stabilita 

Tepelná stabilita byla určena na základě aktivit stanovených po 2 hodinové inkubaci 

preparátu při určité teplotě (25 - 80 °C) a následném zchlazení na 25 °C.  

 

Stanovení pH optima 

Závislost celulasové aktivity na pH byla testována v rozmezí 3,6 - 5,6.  

 

Stanovení teplotního optima 

Stanovení teplotního optima bylo provedeno stanovením aktivit pro rozmezí teplot 25 až 

80 °C.  

 

Stanovení kinetických konstant 

Kinetické konstanty volného a imobilizovaného enzymového komplexu KM a vlim byly 

vypočítány z počátečních rychlostí reakcí, které byly stanoveny za optimálních podmínek pro 

daný preparát. Jako substrát byl použit roztok CMC o koncentracích 1 %; 0,8 %; 0,6 %; 0,4 % 

a 0,2 %. KM a vlim byly vypočítány z lineární regrese dle Lineweavera a Burka. 
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Stanovení způsobu účinku celulolytického komplexu 

Změna způsobu účinku imobilizovaného enzymového komplexu byla stanovena pomocí 

viskozimetrie na vysokomolekulární substrát a produkty byly potvrzeny na základě 

tenkovrstvé chromatografie. Měření poklesu viskozity během degradace substrátu 

(0,8% CMC) bylo realizováno v Ostwaldově viskozimetru při 30 °C. Současně s měřením 

viskozity byl v daném čase stanoven přírůstek koncentrace redukujících sacharidů. Produkty 

enzymové degradace 0,8% hydroxyethylcelulosy (HEC) byly analyzovány tenkovrstvou 

chromatografií na silikagelu (TLC Silica gel 60, Merk, Německo), eluentem byla směs 

n-butanol-ethanol-voda (10:8:7) a vyvíjecí směsí 1% orcinol a 10% kyselina sírová 

v ethanolu. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Předúprava papíru a stanovení obsahu celulosy 

Prvním krokem je příprava substrátu, v tomto případě odpadního papíru - lepenky. Aby 

byla enzymatická hydrolýza účinná a potažmo bylo dosaženo co největších výtěžků ethanolu, 

je nezbytné papír patřící mezi lignocelulosový materiál nejprve tzv. předupravit. Bylo 

provedeno pět různých předúprav, přičemž byly vybrány základní a nejvíce dostupné způsoby 

předúpravy (tj. fyzikální a kombinace fyzikálních a chemických metod). 

Vliv předúpravy papíru na výsledný obsah celulosy udává Tab. 5. 

 

Tab. 5.: Obsah celulosy vztažený na hmotnost vzorku papíru v závislosti na způsobu jeho 

předúpravy 

Způsob předúpravy Obsah celulosy [%] 

mletí 58,5 ± 0,6 

mletí + H3PO4 66,0 ± 0,3 

mletí + H3PO4 + NaOH 67,5 ± 0,4 

mletí + vibrační mlýn 61,4 ± 1,9 

mletí + vibrační mlýn + H3PO4 + NaOH 58,7 ± 1,9 

 

Srovnáním obsahu celulosy v papíru upraveného různými způsoby bylo zjištěno, že 

každá použitá předúprava vedla ke zvýšení podílu celulosy ve vzorku. Nejvyšší obsah byl 

zjištěn u pomletého papíru v kombinaci s chemickou předúpravu 0,25% H3PO4 a 2% NaOH, 

kde byl obsah celulosy 67,5 ± 0,4 %. Porovnáním vzorku, který byl pouze pomlet, byl rozdíl 

v obsahu celulosy 9 %, což lze považovat za významný rozdíl. Tento rozdíl zřejmě vznikl 

díky částečnému rozpuštění hemicelulos působením zředěné kyseliny a také částečným 

odstraněním ligninu působením hydroxidu, což potvrzují různé studie uvedené v kapitole 

2.2.3 teoretické části této práce. Samotný obsah celulosy však nemusí zcela souviset s tím, 

kolik rozpustných sacharidů se z celulosy získá enzymatickou hydrolýzou. Tato skutečnost 

byla zjištěna provedením enzymatické hydrolýzy jednotlivých vzorků papíru (Tab. 6.).  

 

Tab. 6.: Výtěžek redukujících sacharidů vzniklých enzymatickou hydrolýzou různě 

předupraveného papíru po 52 hodinách procesu 

Způsob předúpravy cRS [g·dm
-3

] výtěžek RS [%] 

mletí 15,8 20,1 

mletí + H3PO4 18,5 21,5 

mletí + H3PO4 + NaOH 21,8 24,4 

mletí + vibrační mlýn 28,9 33,3 

mletí + vibrační mlýn + H3PO4 + NaOH 16,0 20,1 

 

Nejvíce redukujících sacharidů (33,3 %, vztaženo na množství celulosy) bylo získáno 

z papíru předupraveného jen fyzikálními metodami, a to kombinací pomletím mixérem 

a vibračním mlýnem (Obr. 14., C). Z papíru s nejvyšším obsahem celulosy bylo získáno 

24,4 % redukujících sacharidů a nejméně redukujících sacharidů bylo získáno ze vzorku 

upraveného jen pomletím mixérem (20,1 %), kde byl také nejnižší obsah celulosy. Vyšší 
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experimentální výtěžek je možné vysvětlit lepší dostupností celulosy enzymům a možností 

lepšího promíchávání směsi během kultivace v baňkách. Přestože vzorek předupravený 

kombinací fyzikální a chemické metody měl nejvyšší obsah celulosy, nebylo z něj získáno 

nejvíc redukujících sacharidů, což může být způsobeno působením reziduí chemických 

rozpouštědel na enzymy nebo horší přístupností celulosy po chemické předúpravě. Čistě 

fyzikální předúprava papíru, která je navíc časově i procedurálně méně náročná, se tedy jeví 

jako nejvhodnější pro další experimenty. 

Obr. 14.: Vzorky lepenky (A - bez předúpravy, B - mletí mixérem, C - mletí mixérem + 

vibračním mlýnem) 

 

5.2 Optimalizace tlumivého roztoku 

Dalším důležitým krokem je vytvoření vhodného prostředí, které nesnižuje aktivitu 

enzymů a zároveň nepůsobí negativně na viabilitu fermentujících buněk. Byly testovány dva 

tlumivé roztoky - 0,1 mol∙dm
-3

 octanový tlumivý roztok o pH 5 a 0,1 mol∙dm
-3

 citrát-

fosforečnanový tlumivý roztok o pH 5 a jako třetí prostředí byla testována voda upravená 

pomocí H2SO4 (zředěná 1:1) na pH 5. Relativní výtěžky glukosy získané enzymatickou 

hydrolýzou probíhající v různých prostředích znázorňuje Graf 1. 

 

 
Graf 1.: Relativní výtěžek glukosy po 72 h hydrolýzy papíru v závislosti na použitém tlumivém 

roztoku 
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Nejvyššího výtěžku glukosy bylo dosaženo při použití 0,1 mol∙dm
-3

 citrát-

fosforečnanového tlumivého roztoku. Použití vody se jevilo také jako výhodné, což se 

projevilo i při následném zaočkování takto vzniklých hydrolyzátů buňkami Saccharomyces 

cerevisiae a sledováním jejich růstu (Graf 2.). Podobně vyhovoval citrát-fosforečnanový 

tlumivý roztok, naopak octanový tlumivý roztok nebyl pro růst buněk vhodný vůbec. Menší 

nárůst buněk v tomto tlumivém roztoku mohl být způsoben tím, že kyselina octová se 

vyskytuje v roztoku o nižším pH v nedisociované podobě bez náboje a může procházet přes 

plazmatickou membránu buněk. Uvnitř buněk je hodnota pH vyšší, molekuly kyseliny tedy 

disociují na nabité ionty, a tím se vyčerpávají energetické rezervy a buňka hyne [135]. 

V tomto případě však mohla mít vliv na menší nárůst buněk i nižší koncentrace glukosy 

vzniklé předchozí hydrolýzou. Z důvodu neschopnosti vody udržet stálé pH při následné 

fermentaci (Tab. 7.), a tím nemožnosti zajistit srovnatelné podmínky pro všechny 

experimenty, bylo od použití vody v dalších experimentech upuštěno. 

 

Graf 2.: Růst S. cerevisiae v hydrolyzátech v prostředí různých tlumivých roztoků 

 

 

Tab. 7.: Změny pH prostředí (tlumivého roztoku) během fermentace hydrolyzátu  

 pH 

čas [h] 
citrát-

fosforečnanový  
octanový voda 

0 5,03 4,98 4,96 

24 4,96 4,85 4,02 

48 4,92 4,68 3,57 

72 4,90 4,69 3,58 

5.3 Optimalizace složení směsi enzymů 

Experiment byl proveden za účelem navržení optimálního složení enzymové směsi pro 

hydrolýzu papíru, a tedy posouzení, zda je nutné použít vedle základní složky, tj. NS22086 

celulolytického komplexu, i všechny ostatní složky Novozymes cellulosic ethanol enzyme kit 

dodané výrobcem nebo zda stačí pro efektivní hydrolýzu použít jen některé. 

Bylo zjištěno, že pro hydrolýzu výše uvedeného papíru má význam přídavek NS22118 

-glukosidasy, která zvýšila zisk glukosy o 16,1 ± 3 % oproti použití jen samotného NS22086 
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celulolytického komplexu. Ostatní složky neměly vliv na zisk vyšších koncentrací glukosy, 

naměřené rozdíly výtěžků jsou v rámci statistické chyby (Graf 3.). Tento poznatek potvrzuje 

výsledky dřívějších prací [136, 137], kde byl sice použit jiný kit (Novozymes Biomass Kit - 

starší verze od stejného výrobce), ale byla používána také kombinace těchto dvou složek. 

Přídavek -glukosidasy zvyšuje rychlost a výtěžnost hydrolýzy potlačením zpětné inhibice  

endo- a exoglukanas odstraňováním celobiosy.  

 

Graf 3.: Relativní výtěžek glukosy vztažená na koncentraci glukosy vzniklé použitím jen 

celulolytického komplexu NS22086 po 96 h hydrolýzy 

 

5.4 Vliv ethanolu na aktivitu celulolytických enzymů 

V SSF procesu probíhají enzymová hydrolýza a fermentace současně a vzhledem k tomu, 

že aktivitu enzymů mohou ovlivnit i koncové produkty fermentace, bylo provedeno testování 

vlivu přítomnosti ethanolu na aktivitu používaných enzymů. Míra inhibice byla vyjádřena 

jako procentuální rozdíl koncentrací glukosy vzniklé hydrolýzou ve vzorku bez přidaného 

ethanolu a vzorku s přidaným ethanolem. 
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Graf 4.: Závislost inhibice aktivity celulas na koncentraci ethanolu po 24 h hydrolýzy 

 

Již při nízkých koncentracích ethanolu (do 10 g∙dm
-3

) se určitá inhibice enzymů 

projevovala (do 10 %), toto snížení aktivity pravděpodobně nemá výraznější vliv na účinnost 

hydrolýzy. Inhibice enzymů ethanolem může být limitujícím faktorem při SSF, kde vznikají 

vysoké koncentrace ethanolu [76]. Inhibice nad 10 % se v tomto experimentu projevila až 

u koncentrace ethanolu 15 g∙dm
-3

, kdy pro tuto hodnotu byla inhibice 11,5 % (Graf 4.). 

K podobným výsledkům dospěla studie zaměřená na vliv různých inhibičních sloučenin na 

aktivitu celulolytických enzymů, kde byla uvedena 10% inhibice enzymů při koncentraci 

ethanolu 10 g∙dm
-3 

[138]. Podle [139] je inhibice celulolytických enzymů ethanolem nižší než 

inhibice glukosou nebo celobiosou. Vzhledem ke koncentracím ethanolu, které byly dosaženy 

v této práci, je pravděpodobné, že inhibice enzymů není limitujícím faktorem.  

5.5 Optimalizace podmínek procesu SSF s použitím volných buněk S. cerevisiae 

5.5.1 Dávkování substrátu 

Experiment měl vyhodnotit výtěžnost SSF v závislosti na použité dávce papíru. SSF 

probíhala 126 hodin, podmínky procesu jsou uvedeny v Tab. 3. Výtěžnost byla počítána jako 

procento ethanolu skutečně získaného z teoreticky možného zisku. Maximální teoretické 

množství ethanolu bylo vypočteno z množství glukosy, kterou je možné získat z obsahu 

celulosy v odpadním papíru. Výsledky znázorňuje Graf 5.  
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Graf 5.: Výtěžnost SSF v závislosti na množství použitého papíru 

 

Nejvíce ethanolu vztaženo na množství použitého papíru (potažmo na množství dodané 

celulosy) bylo získáno při dávce 8 % w/v a 10 % w/v, kdy výtěžnost byla 48,2 %, resp. 

47,9 %. Další zvýšení dávkování papíru se ukázalo jako nevýhodné, protože ačkoli absolutní 

výtěžek ethanolu byl vyšší, v přepočtu na dodanou celulosu byla výtěžnost nižší (36,5 % pro 

dávkování 12 % w/v, resp. 36,8 % pro dávkování 14 % w/v). Důvodem mohla být příliš 

vysoká hustota směsi, potíže s promícháváním, a tím nedostatečná dostupnost substrátu 

enzymům. Pro další experimenty proto byla zvolena koncentrace papíru 8 % w/v. 

 

5.5.2 Množství inokula 

V dostupné literatuře byl vliv množství inokula na produkci ethanolu studován za použití 

metody plochy odezvy a bylo zjištěno, že zvýšené výtěžky ethanolu byly získány s vysokým 

množstvím inokula. Při vyšším dávkování inokula došlo také ke zkrácení lag fáze. Na druhou 

stranu, vyšší množství inokula zvyšuje výrobní náklady [140]. 

Stanovení optimální koncentrace buněk pro zaočkování bylo provedeno za účelem 

zjištění, při jaké koncentraci inokula dochází k nejmenší přeměně sacharidů na buněčný růst 

a naopak největší přeměně na ethanol. Na zaočkování byl použit vždy 1 ml inokula 

naředěného tak, aby výsledná koncentrace ve směsi byla dle Tab. 8. Inokulum bylo přidáno 

ihned po přidání enzymů (tzv. v čase 0). Byly využity poznatky z předešlé práce [141], kde 

byl sledován vliv času zaočkování a kde bylo zjištěno, že optimálním časem pro zaočkování 

směsi papíru je právě ihned po přidání enzymů. Buňky byly přidány ke směsi papíru 

a enzymů ve stejné fázi růstu (tj. buňky odebrané v čase 12 h od zaočkování do glukosového 

média) a měly stejné podmínky pro růst a tvorbu ethanolu během celého procesu. Výsledky 

jsou zaznamenány v Grafu 6., ve kterém je porovnán relativní přírůstek počtu buněk 

a koncentrace ethanolu. 
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Tab. 8.: Koncentrace buněk ve směsi po zaočkování a po skončení procesu 

počet buněk v čase 0 

 [CFU·10
6
·ml

-1
] 

konečný počet buněk 

 [CFU·10
6
·ml

-1
] 

2 87,3 

4 80,5 

8 63,0 

16 44,0 

24 72,0 

32 59,5 

40 48,0 

48 50,0 

 

 

 

 

Graf 6.: Relativní nárůst biomasy a zvýšení koncentrace ethanolu v závislosti na koncentraci 

inokula 

 

 Existuje závislost mezi použitou koncentrací inokula a nárůstem biomasy a vzniku 

ethanolu, kdy se zvyšující se počáteční koncentrací buněk se snižuje jejich růst, dostupná 

glukosa tím pádem není využívána na tvorbu biomasy, ale na produkci ethanolu (je možné 

dosáhnout 90 až 92 % teoretické konverze glukosy na ethanol) [142]. V tomto případě byla 

jako optimální koncentrace inokula zvolena koncentrace 40·10
6
 CFU·ml

-1
, kdy bylo 

vytvořeno nejvíce ethanolu a zároveň nárůst biomasy byl nízký. 
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5.5.3 Dávkování enzymů 

Dalším parametrem nutným optimalizovat byla dávka enzymů. V kapitole 5.3 bylo 

zjištěno, že nejvhodnější je použít kombinaci celulolytického komplexu (NS22086) 

a -glukosidasy (NS22118). Z toho důvodu bylo testováno dávkování celulolytického 

komplexu v rozmezí koncentrací 0,5 - 10 % w/w a -glukosidasy bylo použito vždy 20 % 

z konkrétního použitého dávkování celulolytického komplexu, což je poměr doporučený 

výrobcem. Optimální dávka enzymu je taková, kdy je dosaženo co nejvyššího výtěžku 

ethanolu a zároveň je vytvářená glukosa ihned spotřebovávána a nehromadí se v médiu. 

Graf 7.: Výtěžnost SSF v závislosti na množství použitého enzymu 

 

Z Grafu 7. lze vidět, že výtěžnost se zvyšuje až do množství 3 % w/w enzymu na 

množství substrátu, kdy dosahuje 49,2 %, při vyšších dávkách enzymu se výtěžnost zvyšuje 

jen nepatrně. Nejvyšší výtěžnosti bylo dosaženo při použití 10 % w/w enzymu (53,2 %), 

ovšem toto zvýšení není úměrné k množství enzymu. Vzhledem k tomu, že enzymy jsou 

v podstatě nejdražší položkou v celém procesu, je žádoucí použít co nejmenší možné 

množství. V tomto případě bylo zvoleno jako optimální dávkování 3 % w/w. 

5.5.4 Živiny 

Experiment měl ověřit, zda papír, který je sám o sobě chudý na živiny, je nutné doživit 

a zda toto přidání živin má vliv na zvýšení produkce ethanolu. Testován byl přídavek 

kvasničného extraktu (v koncentracích 1; 3 a 5 g∙dm
-3

), KH2PO4 (v koncentracích 0,1; 0,5 

a 1 g∙dm
-3

) a MgSO4.7H2O (v koncentracích 0,1; 0,5 a 1 g∙dm
-3

), tedy živin, které tvoří 

součást standardního média pro kultivaci kvasinek. Výsledky ukázaly, že přídavek živin 

nepřispěl k významnému zvýšení produkce ethanolu. V porovnání se vzorkem, ve kterém 

živiny nebyly, bylo nejvyšší zvýšení ethanolu zaznamenáno u vzorku s 1 g∙dm
-3

 KH2PO4, a to 

o pouhé 2 % (Graf 8.). Při doživení totiž docházelo spíše k nárůstu biomasy, která 

spotřebovala více glukosy na úkor tvorby ethanolu. Přidání živin se tedy ukázalo jako 
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nevýhodné a z tohoto důvodu byly další experimenty prováděny bez doživení. Podobné 

závěry uvádí i literatura. Přídavek minerálních živin k hydrolyzátu ze zbytků manioku 

z výroby škrobu taktéž nevedlo ke zvýšení produkce ethanolu kvasinkami [143]. Ani v další 

studii nevedl přídavek kvasničného extraktu, síranu amonného, močoviny, a jejich kombinace 

k výraznému zvýšení produkce ethanolu [144]. Vzhledem k ceně těchto živin by ani případné 

použití v průmyslovém měřítku nebylo příliš výhodné. 

 

Graf 8.: Relativní výtěžek ethanolu v závislosti na přidaných živinách 

 

5.5.5 Teplota 

Metoda SSF vyžaduje kompromis mezi optimálními podmínkami pro enzymatickou 

reakci a pro fermentující mikroorganismy. Optimální teplota pro růst a produkci použité 

kvasinky S. cerevisiae je 30 °C, zatímco teplotní optimum pro celulolytické enzymy je 50 °C. 

 V tomto rozmezí teplot byly zvoleny hodnoty 30; 37 a 40 °C pro posouzení, při které 

teplotě je mikroorganismus schopen nejvyšší produkce ethanolu. 

 

Graf 9.: Vliv teploty na produkci ethanolu 
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Nejvíce ethanolu bylo získáno při teplotě 30 °C, s rostoucí teplotou byla produkce nižší, 

při teplotě 37 °C došlo k poklesu výtěžnosti asi o 5,2 %, zatímco při 40 °C až o 44,2 % 

(Graf 9.). S vyšší teplotou se snižuje viabilita buněk, a tedy i schopnost produkovat ethanol. 

Tento jev lze vysvětlit tím, že vyšší teplota mění transportní mechanismus nebo stupeň 

nasycení rozpustných sloučenin a rozpouštědel a dochází k hromadění toxinů, včetně 

ethanolu, v buňkách. Kromě toho vysoká teplota může způsobit denaturaci ribosomů 

a enzymů a může vést k problémům s fluiditou membrán [145]. Důvodem pro nižší produkci 

ethanolu může být i rozklad buněčné stěny celulolytickými enzymy při vyšších teplotách 

[146].  

V dalších experimentech budou testovány kmeny, které by byly schopny produkovat i při 

vyšších teplotách, kdy enzymatická hydrolýza probíhá rychleji, a tedy účinnost metody SSF 

by za vyšších teplot mohla být větší [147]. V této chvíli byla pro volné buňky kvasinky 

S. cerevisiae zvolena jako optimální teplota 30 °C, což může být na druhou stranu výhodné 

tam, kde by dodávání tepelné energie proces prodražilo. 

5.6 SSF s použitím různých fermentujících mikroorganismů  

V minulé kapitole byly optimalizovány podmínky pro SSF s využitím buněk 

S. cerevisiae. Schopnost produkovat zvýšená množství ethanolu ze sacharidických  substrátů 

je však popisována i u dalších mikroorganizmů, a to kvasinek rodu Kluyveromyces, 

Aureobasidium, Torulaspora, Pichia, apod., a také zejména u bakterie Zymomonas mobilis. 

Bakterie mají tu výhodu, že rostou rychleji a mají menší spotřebu živin na produkci vlastní 

biomasy a rychlost produkce ethanolu i jeho výtěžnost bývá v porovnání s kvasinkami vyšší 

[66]. Cílem bylo vytipovat další mikroorganismus, který by byl využitelný pro produkci 

ethanolu metodou SSF z odpadního papíru. 

5.6.1 SSF se S. cerevisiae 

Výsledek optimalizace metody SSF s volnými buňkami kvasinky S. cerevisiae 

znázorňuje Graf 10. Výsledná získaná koncentrace ethanolu 14,3 g∙dm
-3

 po 146 h
 
odpovídá 

výtěžnosti 51,5 %. Porovnání získaných výsledků s jinými studiemi, které se týkaly produkce 

ethanolu S. cerevisiae z různých druhů odpadního papíru, je uvedeno v Tab. 9. 

 

Tab. 9.: Výsledné zisky ethanolu pomocí S. cerevisiae ze srovnatelných pokusů dostupných 

z literatury 

Substrát 

Metoda 

Ethanol 

Citace 
typ papíru 

dávkování 

[% w/v] 

cmax 

[g∙dm
-3

] 

výtěžnost 

[%] 

vlnitá lepenka 6 SSF 14,2 56,3 [148] 

papírenský kal 6 SSF 9,0 59,7 [148] 

kancelářský papír 4 SSF 21,0  [149] 

papírenský kal 5 SSF 11,3 80 [150] 

noviny 6 SHF 14,8  [151] 

noviny 15 SHF 14,3  [152] 

lepenka 8 SSF 14,3 51,4 tato práce 
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Bylo dosaženo velmi podobného výsledku zejména v porovnání s prací [148], kde byla 

také prováděna SSF lepenky. Získaná koncentrace ethanolu je ale srovnatelná i s výtěžky 

z dalších druhů papírových substrátů. Rozdílný byl však čas potřebný k získání srovnatelného 

výtěžku, kdy např. ve zmíněné práci [148] bylo uvedené mnořství ethanolu získáno 

po 72 hodinách SSF, zatímco v této práci bylo potřeba 146 hodin. Důvodem je vedení procesů 

při rozdílných teplotách, a to 40 °C, při kterých proces probíhá rychleji, proti 30 °C 

aplikovaných v této práci jako vhodnější teplota pro tento kmen, jak bylo zjištěno 

optimalizací. Stejně tak dávkování enzymu bylo v studii [148] vyšší, což také přispívá 

k urychlení procesu. 

 

Graf 10.: Produkce ethanolu SSF se S. cerevisiae po optimalizaci procesu 

5.6.2 SSF s bakterií Zymomonas mobilis 

Optimalizace podmínek procesu SSF s použitím Zymomonas mobilis CCM 2770 

a Zymomonas mobilis LMG 457 je součástí jiné práce [153] a udává je Tab. 10. Na rozdíl 

od SSF s použitím S. cerevisiae bylo doživení v tomto případě nutné, protože mělo výrazný 

vliv na viabilitu bakterií a produkci ethanolu. 

 

Tab. 10.: Optimalizované podmínky SSF s bakterií Zymomonas mobilis 

parametr podmínky 

dávkování substrátu 8 % w/v 

dávkování enzymů celulolytický komplex (NS22086) 2 % w/w 

-glukosidasa (NS22118) 0,2 % w/w 

dávkování množství buněk roztokem buněk o OD 1 na výslednou koncentraci 

ve směsi pufru a papíru 10 obj. % 

živiny kvasničný extrakt 5 g∙dm
-3

 

(NH4)2SO4 1 g∙dm
-3

 

KH2PO4 1 g∙dm
-3

 

MgSO4∙7H2O 0,5 g∙dm
-3

 

teplota 30 °C 
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Konečná koncentrace ethanolu po 144 h byla 7,7 g∙dm
-3 

při kultivaci Z. mobilis LMG 457 

a 7,2 g∙dm
-3 

při kultivaci Z. mobilis CCM 2770. Nejvyšší dosažená koncentrace ethanolu za 

použití S. cerevisiae byla 14,3 g∙dm
-3 

po 146 h (Graf 11.). 

 

Graf 11.: Produkce ethanolu SSF se Z. mobilis a srovnání se S. cerevisiae 

 

Přestože bakterie Z. mobilis jsou považovány za dobrého producenta ethanolu 

a předpokládá se u nich výtěžnost ethanolu dokonce vyšší než u kvasinek, v tomto případě 

bylo získáno zhruba polovičního výtěžku. Je možné, že použitý substrát, odpadní lepenka, 

působí svým složením negativně na viabilitu a produkci ethanolu těmito bakteriemi. Podobné 

výsledky byly získány v diplomové práci [154], kde konečná koncentrace ethanolu na lepence 

byla výrazně nižší (8,5 g∙dm
-3

) než např. na kancelářském papíru nebo bílém kartonu, kde 

bylo dosaženo až 16 g∙dm
-3

. 

5.6.3 SSF s různými kvasinkovými kmeny 

Kvasinka S. cerevisiae je sice tradičním a nejvyužívanějším producentem ethanolu, 

přesto výroba ethanolu z lignocelulosových substrátů tuto kvasinku staví před nové výzvy, 

které nebylo nutné zdolávat v klasických fermentacích. Takovými výzvami může být vysoký 

osmotický stres, zvýšené množství inhibitorů a také fermentace xylosy, která není možná bez 

geneticky upravené S. cerevisiae. Přírodní rozmanitost kvasinek by mohla rozšířit seznam 

těchto mikroorganismů s vhodnými vlastnostmi pro výrobu bioethanolu.  

Produkce ethanolu metodou SSF z papíru byla testována u kvasinek Pichia kudriavzevii, 

Wickerhamomyces anomalus, Kluyveromyces marxianus, Candida solani, Hanseniaspora 

guilliermondii, přičemž srovnávacím kmenem byla Saccharomyces cerevisiae. Koncentrace 

ethanolu získané prvotním pokusem se 6 kvasinkovými kmeny jsou uvedeny v Tab. 11. Jsou 

uvedeny jako výsledné koncentrace po 163 hodinách SSF, kdy se již produkce zastavila. 

Kmeny Candida solani a Hanseniaspora guilliermondii se ukázaly jako nevhodné pro 

produkci ethanolu, proto v dalších pokusech se zaočkováním dvojnásobným množstvím 

buněk a při teplotě 40 °C byly použity jen kmeny Pichia kudriavzevii, Wickerhamomyces 
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anomalus, Kluyveromyces marxianus a Saccharomyces cerevisiae. Výsledné koncentrace 

ethanolu z těchto experimentů jsou uvedeny v téže tabulce. 

Pro tyto experimenty byl použit jiný substrát než doposud z důvodu realizace této části 

práce na jiném pracovišti (Chemický ústav SAV v Bratislavě), kde nebyla k dispozici lepenka 

předupravená výše popsaným způsobem, a proto byl použit bílý kartónový papír pomletý 

ručním mixérem. Výsledky mají tedy srovnávací povahu a SSF s konkrétním druhem 

kvasinek, který vedl k nejvyšším výtěžkům ethanolu, bude posléze optimalizován pro využití 

lepenky. 

 

Tab. 11.: Konečné koncentrace ethanolu po 163 hodinách vedení SSF 

 koncentrace ethanolu [g∙dm
-3

] 

 prvotní screening dvojnásobné inokulum 

 30 °C 30 °C 40 °C 

Pichia kudriavzevii 8,84 ± 0,14 14,01 ± 0,42 9,40 ± 0,04 

Wickerhamomyces anomalus 8,49 ± 0,01 12,47 ± 0,01 5,02 ± 0,05 

Saccharomyces cerevisiae  8,21 ± 0,02  13,35 ± 0,13 7,45 ± 0,03 

Kluyveromyces marxianus 6,34 ± 0,31 12,58 ± 0,36 4,15 ± 0,08 

Candida solani 1,84 ± 0,11 - - 

Hanseniaspora guilliermondii 0,70 ± 0,04 - - 

 

Kmeny Candida solani a Hanseniaspora guilliermondii produkovaly jen nevýznamná 

množství ethanolu a z následných experimentů byly vyloučeny. Pichia kudriavzevii, 

Wickerhamomyces anomalus, Kluyveromyces marxianus a Saccharomyces cerevisiae byly 

použity pro experimenty prováděné s dvojnásobnými koncentracemi buněk při teplotě 30 °C 

a 40 °C. Vyšší teplota byla zvolena proto, aby se blížila teplotnímu optimu celulolytických 

enzymů, které je 50 °C. 

Všechny čtyři testované kmeny vykazovaly významné zvýšení koncentrace ethanolu, 

když byla použita dvojnásobná koncentrace buněk při teplotě 30 °C, ale vyšší teplota 

způsobila pokles produkce ethanolu.  

Kluyveromyces marxianus, která bývá často využívána pro své termotolerantní vlastnosti 

[72], se v tomto případě při vyšší teplotě neosvědčila. Při teplotě 40 °C byla produkce 

ethanolu oproti produkci při teplotě 30 °C třetinová (Graf 12.). 
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Graf 12.: Produkce ethanolu Kluyveromyces marxianus při 30 a 40 °C 

 

 Na druhou stranu, schopnost produkce ethanolu u Wickerhamomyces anomalus je třeba 

vyzdvihnout, protože tento druh kvasinky není příliš prostudovaný. Konečná koncentrace 

ethanolu byla srovnatelná s ostatními kmeny, které jsou považovány za dobré producenty 

(Graf 13.). Toto potvrzuje jedna z nedávných studií hodnotící potenciál divokých kmenů 

kvasinek pro produkci ethanolu, kde bylo zjištěno, že W. anomalus měla vyšší toleranci 

k osmotickému stresu a toleranci k hydroxymethylfurfuralu se srovnatelnámi výtěžky, jen 

byla nutná delší doba fermentace [155]. 

Graf 13.: Produkce ethanolu Wickerhamomyces anomalus při 30 a 40 °C 
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Nejvyšší množství ethanolu produkovaly Pichia kudriavzevii a S. cerevisiae, které navíc 

odolávaly teplotě 40 °C v průběhu prvních 92 hodin SSF.  

P. kudriavzevii je termotolerantní druh, který roste dobře při teplotách okolo 40 °C [156]. 

Studie [157] uvádí, že teplota 40 °C je vhodnější pro výrobu ethanolu než 42 °C, kdy 

množství vyprodukovaného ethanolu se při této teplotě mírně snížilo. Výsledky ukazují, že 

volné buňky produkují vyšší množství ethanolu na počátku SSF při teplotě 40 °C (Graf 14.). 

Nicméně s pokračujícím procesem (kolem 90. hodiny), se produkce ethanolu ukončila 

a buňky ztrácely životaschopnost. 

Graf 14.: Produkce ethanolu Pichia kudriavzevii při 30 a 40 °C 

 

Výsledky optimalizace teploty SSF lepenky (kapitola 5.5.5) jsou potvrzeny Grafem 15., 

který navíc doplňuje vývoj vzniku ethanolu v průběhu procesu. V tomto případě mělo 

provedení SSF při 40 °C také za následek snížení výtěžku ethanolu o necelou polovinu, 

zároveň lze pozorovat pomalejší nástup produkce ethanolu při vyšší teplotě.  

Graf 15.: Produkce ethanolu S. cerevisiae při 30 a 40 °C 
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5.7 SSF s imobilizovanými buňkami 

Z testovaných kmenů kvasinky Saccharomyces cerevisiae a Pichia kudriavzevii 

produkovaly nejvyšší množství ethanolu a zároveň byly rezistentní k teplotě 40 °C během 

prvních 92 hodin. Z těchto důvodů byly imobilizovány technologií LentiKats® a použity pro 

další experimenty, které byly prováděny za stejných podmínek jako s volnými buňkami. 

Produkce ethanolu imobilizovanými buňkami byla vyšší v obou případech a zároveň 

došlo ke zrychlení celého procesu. Zatímco při použití volných buněk se produkce zastavila 

po 163 hodinách, s imobilizovanými buňkami byla maximální koncentrace dosažena již po 

92 hodinách procesu. Malé koncentrace biomasy volných buněk ve vsádkové fermentaci mají 

nízkou rychlost produkce, zatímco imobilizací je obvykle dosaženo vysoké hustoty biomasy, 

a tedy dochází ke zvýšení rychlosti produkce a proces je efektivnější [81]. 

V případě P. kudriavzevii nebyl téměř žádný rozdíl v produkci ethanolu imobilizovanými 

buňkami při kultivaci při 30 °C a 40 °C, kdy konečná koncentrace ethanolu v médiu byla 

14,67 ± 0,15 g∙dm
-3

, resp. 14,63 ± 0,03 g∙dm
-3

 (Graf 16.). Volné buňky dokázaly při 30 °C 

vyprodukovat podobné množství ethanolu (14,01 ± 0,42 g∙dm
-3

), jen za delší dobu. Produkce 

volnými buňkami byla ze začátku vyšší při 40 °C, což souvisí s termotolerancí tohoto kmene, 

ovšem při dlouhém vedení procesu tuto vlastnost zřejmě ztrácí, jak bylo zmíněno v předešlé 

kapitole. Po imobilizaci však buňky termotoleranci neztrácejí, na druhou stranu, tato výhoda 

může být využita jen tehdy, pokud je žádoucí proces urychlit za cenu vyšších energetických 

nároků.  

 

Graf 16.: Produkce ethanolu Pichia kudriavzevii 

 

Imobilizované S. cerevisiae produkovaly nejvíce při 30 °C, kdy konečná koncentrace 

ethanolu byla 17,90 ± 0,18 g∙dm
-3

. Při 40 °C byla produkce nižší jak volnými, tak 

imobilizovanými buňkami, s nimiž bylo dosaženo koncentrace 12,89 ± 0,41 g∙dm
-3

 (Graf 17.). 

Při teplotě 40 °C tedy S. cerevisiae produkovala méně než P. kudriavzevii. Tento fakt lze 

vysvětlit nižším teplotním optimem volných i imobilizovaných buněk S. cerevisiae než je 

optimum P. kudriavzevii. 

Pro praktické využití je však výhodnější vést SSF při nižší teplotě z důvodu úspory 

nákladů na energii. Vzájemné srovnání produkce ethanolu těmito dvěma kmeny při 30 °C lze 
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posoudit z Grafu 18. Z něj je patrné, že imobilizovaná S. cerevisiae je při této teplotě schopna 

celkově vyšší produkce, a je tedy vhodnější pro případné průmyslové využití. 

 

Graf 17.: Produkce ethanolu Saccharomyces cerevisiae 

 

 

 

 

Graf 18.: Srovnání produkce ethanolu imobilizovanými buňkami P. kudriavzevii a 

S. cerevisiae při 30 °C 
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Obr. 15.: SSF při 30 °C se S. cerevisiae a P. kudriavzevii v různých fázích procesu (A - na 

počátku v čase 0 h; B - v průběhu procesu v čase 50 h; C - na konci procesu v čase 92 h) 

 

 

5.7.1 Operační stabilita imobilizovaných buněk 

Pro praktické využití musí mít imobilizované buňky potřebnou aktivitu během celého 

procesu, a to i po opakovaných konverzích. Dřívější studie prokázala vysokou mechanickou 

stabilitu nosiče s buňkami imobilizovanými technologií LentiKats® při procesu kvašení piva. 

Během procesu trvajícího 30 dnů nebyly zaznamenány žádné změny v aktivitě a tvaru buněk 

ani velikosti nosiče [158]. Pro potvrzení předpokladu dobré operační stability byly provedeny 

tři po sobě následující cykly SSF.  Po třetí konverzi byla u S. cerevisiae zachována produkce 

ethanolu z 94 %, zatímco u P. kudriavzevii klesla po třetí konverzi produkce o více než 30 % 

(Graf 19.). Výsledky tedy ukazují, že průmyslově adaptované buňky S. cerevisiae byly 

vhodnější pro imobilizaci a průmyslovou aplikaci než P. kudriavzevii. 
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Graf 19.: Stabilita produkce ethanolu imobilizovanými buňkami P. kudriavzevii a 

S. cerevisiae při opakovaných konverzích 

 

5.8 Optimalizace podmínek procesu SSF s použitím imobilizovaných buněk 

S. cerevisiae 

Z předešlé kapitoly vyplývá, že pro průmyslové využití imobilizovaných buněk pro 

produkci ethanolu je vhodný kmen S. cerevisiae, který při 30 °C produkoval nejvíce a měl 

lepší stabilitu než P. kudriavzevii. Vzhledem k tomu, že experimenty byly prováděny na bílý 

kartónový papír, byl proces s imobilizovanými buňkami S. cerevisiae znovu optimalizován 

na lepenku, a to podobným postupem, jako byl optimalizován pro volné buňky.  

 

5.8.1 Dávkování substrátu 

Přítomnost nosiče buněk, který tvoří další pevný podíl vedoucí k vyšší hustotě směsi, 

vedl k předpokladu, že optimální dávkování substrátu se bude lišit od dávkování při použití 

buněk volných. SSF probíhala 78 hodin, podmínky procesu jsou uvedeny v Tab. 4. Výtěžnost 

byla počítána jako procento ethanolu skutečně získaného z teoreticky možného zisku, 

výsledky znázorňuje Graf 20.  
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Graf 20.: Výtěžnost SSF s imobilizovanými buňkami v závislosti na množství použitého papíru 

 

Na rozdíl od experimentu s volnými buňkami bylo nejvíce ethanolu (vztaženo 

na množství použitého papíru) získáno při dávce 6 % w/v, kdy výtěžnost byla 85,6 %. Při 

dávkování papíru 8 % w/v, které bylo optimální při použití volných buněk, se výtěžnost 

snížila, byla jen 77,1 %. Pro další experimenty proto byla zvolena koncentrace papíru 

6 % w/v. 

5.8.2 Množství nosiče s imobilizovanými buňkami 

Koncentrace kvasinek v napropagovaných imobilizátech byla stanovena 

na 8,9·10
9
 buněk/g nosiče dle postupu uvedeného v kap. 4.2.4. Ke směsi papíru a enzymů 

bylo přidáno 5; 10 a 15 % w/v imobilizátů, podmínky procesu jsou uvedeny v Tab. 4 

a výsledky zisku ethanolu udává Graf 21. 

Graf 21.: Vliv množství imobilizátů na produkci ethanolu 
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Množství 5 % w/v nebylo dostačující, bylo získáno o 15 % ethanolu méně než při 

dávkování 10 % w/v. Naopak 15 % w/v imobilizátů již bylo nadbytečné, protože vyšší 

koncentrace biomasy neměla vliv na vyšší výtěžek. Optimální množství buněk pro SSF bylo 

v množství 10 % w/v imobilizátů. S volnými buňkami bylo jako optimální množství 

pro zaočkování stanoveno 40·10
6
 CFU·ml

-1
, s tím, že na konci procesu bylo v médiu 

48·10
6
 CFU·ml

-1
. To je stále méně, než je imobilizováno v 5 % w/v imobilizátů (po přepočtu 

celkového množství buněk v konkrétním objemu). Pro co nejvyšší výtěžek ethanolu 

imobilizovanými buňkami je tedy možné dávkovat ještě vyšší množství buněk než v případě 

použití buněk volných. To může souviset s vyšší tolerancí imobilizovaných buněk 

k inhibičnímu efektu ethanolu. Navíc, díky vyšší koncentraci buněk a kratší lag fázi je celý 

proces rychlejší. 

5.8.3 Dávkování enyzmů 

Také dávkování enzymů může být ovlivněno nosičem buněk, kdy se enzymy mohou 

například místo na vlákna celulosy sorbovat na povrch nosiče a ztratit tak svou aktivitu. 

Stejně tak vyšší rychlost přeměny glukosy na ethanol díky vyšší koncentraci buněk v nosiči 

může vést k potřebě vyššího dávkování enzymů. Podmínky experimentu udává Tab. 4., 

dávkování celulolytického komplexu bylo 2; 3; 4; 5; 6; 8 a 10 % w/w a -glukosidasy bylo 

použito vždy 20 % z konkrétního použitého dávkování celulolytického komplexu, což je 

poměr doporučený výrobcem. Výsledky jsou vztaženy k 78. hodině procesu SSF a jsou 

znázorněny Grafem 22. 

Graf 22.: Výtěžnost SSF s imobilizovanými buňkami v závislosti na množství použitého 

enzymu 

 

Přestože bylo předpokládáno, že při použití imobilizovaných buněk bude potřeba vyšší 

dávkování enzymů, bylo zjištěno, že není nutné a je dostačující dávkování 3 % w/w enzymů 

stejně jako u buněk volných. Vysvětlit tento poznatek lze tím, že proces s imobilizovanými 
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a nedochází k inhibici enzymů substrátem. Také je celý proces kratší a enzymy neztrácejí 

aktivitu tolik, jako při delším procesu s volnými buňkami. 

5.8.4 Živiny 

Tak jako u SSF s volnými buňkami byl testován přídavek kvasničného extraktu 

(v koncentracích 1; 3 a 5 g·dm
-3

), KH2PO4 (v koncentracích 0,1; 0,5 a 1 g·dm
-3

) 

a MgSO4·7H2O (v koncentracích 0,1; 0,5 a 1 g·dm
-3

). Výsledky ukázaly, že ani při SSF 

s imobilizovanými buňkami není přídavek živin potřeba, protože produkce ethanolu se 

nezvýšila.  

5.8.5 Teplota 

Graf 23. srovnává výtěžnost ethanolu z papíru produkovaného volnými 

a imobilizovanými buňkami. Optimální teplota pro produkci volnými buňkami byla 30 °C 

s tím, že při 40 °C klesla výtěžnost ethanolu o 44,2 % (viz kap. 5.5.5). Toleranci 

mikroorganismu k vyšší teplotě je možné imobilizací zvýšit [159], což v případě imobilizace 

S. cerevisiae bylo potvrzeno. Výtěžnost ethanolu při 40 °C se při použití imobilizovaných 

buněk snížila o 25,3 % a byla v čase 78 hodin od počátku kultivace vyšší než při použití 

volných buněk při 30 °C. 

 

Graf. 23.: Vliv teploty na produkci ethanolu imobilizovanými buňkami a srovnání s volnými 

buňkami 

 

5.9 Skladovací stabilita imobilizovaných buněk S. cerevisiae 

Skladovací stabilita byla provedena pro imobilizované S. cerevisiae, kdy byla zjišťována 

schopnost produkce ethanolu po jednom roce skladování v uchovávacím médiu. Proces SSF 

byl opět veden za podmínek dávkování 6 % w/v papíru, 3 % w/w celulolytického komplexu, 
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ethanolu v čase pomocí nových a rok starých imobilizátů znázorňuje Graf 24. Literatura uvádí 

9% pokles aktivity celobuněčné rekombinantní monoaminoxidasy imobilizované technologií 

LentiKats® uložené po dobu 15 měsíců [160], a dobrou skladovatelnost, glykolytickou 

aktivitu a životaschopnost buněk S. cerevisiae imobilizovaných v alginátu vápenatém 

a uložených déle než 1 rok [161]. Výsledky této práce ukazují asi 23% snížení produkce 

ethanolu po jednom roce uskladnění imobilizovaných buněk, které by mohlo být ještě 

dostačující pro komerční účely. Nicméně optimalizace podmínek skladování nebo složení 

použitého uchovávacího média by mohlo výtěžky ethanolu zlepšit. 

Graf 24.: Produkce ethanolu imobilizovanými buňkami S. cerevisiae po roce uskladnění 

5.10 SSF ve fermentoru 

Ověření optimalizací získaných podmínek v Erlenmeyerových baňkách bylo provedeno 

pro laboratorní fermentor s maximálním objemem 2 dm
3
. Pokusy byly prováděny jak 

s volnými, tak imobilizovanými buňkami a jako prostředí byl opět použit 0,1 mol∙dm
-3

 citrát-

fosforečnanový tlumivý roztok o pH 5. Dávkování celulolytického komplexu NS 22086 bylo 

3 % w/w a -glukosidasy NS 22118 0,6 % w/w vztaženo na hmotnost lepenky. Proces 

probíhal při teplotě 30 °C. 

Pokus s volnými buňkami byl uskutečněn s množstvím lepenky 8 % w/v. Otáčky 

míchadla byly optimalizovány v diplomové práci [141], ve které bylo zjištěno, že vyšší 

intenzita míchání (150 ot·min
-1

) zřejmě způsobovala poškození buněk, protože zisk ethanolu 

byl nižší než při experimentu s nižší intenzitou míchání. Na začátku procesu však přesto 

musely být nejprve nastaveny vyšší otáčky míchadla (100 ot·min
-1

), aby kvůli hustotě směsi 

vůbec došlo k jejímu promíchání. Po čase (12 hodin procesu), kdy bylo možné otáčky 

míchadla snížit, aniž by se míchadlo zastavilo, byly otáčky nastaveny na 50 ot·min
-1

, které 

byly udržovány do konce procesu.   

Pro pokus s imobilizovanými buňkami bylo dávkováno dle výsledků optimalizačních 

kroků 6 % w/v lepenky. Otáčky míchadla byly nastaveny opět na začátku na 100 ot·min
-1

 

a ve chvíli, kdy to bylo možné, byly sníženy na 50 ot·min
-1

.  
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Výsledky obou experimentů včetně srovnání s pokusy provedenými v Erlenmeyerových 

baňkách jsou znázorněny v Grafu 25. Všechny SSF byly vedeny po dobu 187 hodin, přičemž 

s volnými buňkami bylo maximální koncentrace ethanolu dosaženo přibližně po 146. hodině, 

zatímco s imobilizovanými již po přibližně 70 hodinách procesu. Ve fermentoru byla však jak 

s volnými tak imobilizovanými buňkami dosažena maximální koncentrace ethanolu vždy 

o něco pomaleji než v Erlenmeyerových baňkách, což je způsobeno větším objemem směsi, 

její hustotou, a tedy obtížným dosažením homogenity, i přes to, že byla směs promíchávána. 

Výtěžek ethanolu vzniklého při SSF ve fermentoru byl nicméně srovnatelný s výtěžkem 

v Erlenmeyerových baňkách a podmínky získané optimalizací v předcházejích krocích jsou 

tedy aplikovatelné i pro produkci ethanolu ve větším měřítku. 

Graf 25.: Srovnání produkce ethanolu volnými a imobilizovanými buňkami S. cerevisiae 

v Erlenmeyerových baňkách a ve fermentoru 

 

Byla testována možnost, zda by místo tlumivého roztoku mohla být použita destilovaná 

voda. Použití vody jako média bylo testováno s poměrně dobrým výsledkem při enzymatické 

hydrolýze v Erlenmeyerových baňkách (viz kap. 5.2 Optimalizace tlumivého roztoku). Kvůli 

tomu, že nebylo možné zajistit stálé pH a tedy srovnatelné podmínky pro fermentaci, nebyla 

voda jako médium v experimentech SSF v Erlenmeyerových baňkách použita. V případě 

provedení experimentu ve fermentoru by bylo možné využít funkce regulace pH a tuto 

nevýhodu eliminovat. Tato možnost se ovšem experimentálně neosvědčila a důvodem byla 

opět přílišná hustota směsi na to, aby byla důkladně a zcela rovnoměrně promíchána. 

Automatický dávkovač kyseliny nebo zásady nemohl správně vyhodnotit pH v celém objemu 

směsi, měření pH bylo značně zkreslené. Dávkování kyseliny a zásady pak neodpovídalo 

skutečné potřebě a docházelo k extrémním lokálním výkyvům pH. 
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Celkové srovnání výsledků produkce ethanolu volnými a imobilizovanými buňkami, a to 

jak v Erlenmeyerových baňkách, tak fermentoru, udává Tab. 12. 

 

Tab. 12.: Srovnání výsledků produkce ethanolu volnými a imobilizovanými buňkami 

buňky měřítko cetOH [g·dm
-3

] výtěžnost [%] čas [h] 

volné 
Erlenmeyerova baňka 14,3 ± 0,8 51,4 146 

fermentor 14,7 ± 0,3 52,6 150 

imobilizovné  
Erlenmeyerova baňka 18,2 ± 0,7 87,0 74 

fermentor 17,6 ± 0,3 84,3 78 

5.11 Srovnání dosažených výsledků se současným stavem řešené problematiky 

Aby byla destilace ethanolu z média ekonomicky výhodná, uvádí se, že minimální 

koncentrace ethanolu v médiu by měla být 40 g·dm
-3

 [105]. Nicméně většina výsledků 

publikovaných v posledních letech s problematikou SSF různých lignocelulosových materiálů 

(nejen papíru, ale např. pšeničné slámy, odpadů ze zemědělství, apod.) udávají koncentraci 

ethanolu výrazně nižší než 40 g·dm
-3

, např. [162-165]. Pro dosažení takových koncentrací 

ethanolu je nezbytné vysoké dávkování substrátu, které je však obtížně aplikovatelné kvůli 

problémům s mícháním nebo čerpáním a omezenému přestupu hmoty způsobeného vysokou 

viskozitou média a také jeho zvýšené toxicity vzhledem k přítomnosti většího množství 

inhibitorů. Se zvyšujícím se dávkováním substrátu (obvykle vyšší než 7-10 % w/v) tak 

obvykle výtěžnost ethanolu klesá [166]. Možným řešením by bylo uspořádání procesu 

způsobem fed-batch, který by umožnil postupné dávkování předupraveného substrátu, a tím 

také snížení viskozity média ve srovnání se vsádkovým uspořádáním. 

Výsledky dosažené v této práci tedy odpovídají stavu současného poznání s tím, že 

dosažená výtěžnost nad 80 % patří spíše k nadprůměrným. Lepší výtěžnost byla dosažena 

díky aplikaci imobilizovaných buněk. Koncentrace ethanolu se po imobilizaci zvýšila téměř 

o 25 % (výtěžnost více než o 30 %), zatímco obdobné práce na produkci ethanolu pomocí 

různých imobilizačních technik udávají zvýšení o 10 - 15 %, např. [79, 167, 168]. Vyšší 

produktivita imobilizovaných buněk není umožněna jen vysokou koncentrací buněk v nosiči, 

ale také díky tomu, že imobilizované buňky jsou méně hydrodynamicky a mechanicky 

zatěžovány ve srovnání s buňkami volnými, což jim umožňuje využívat více buněčné energie 

k tvorbě produktu [79, 169]. 

Současně s vyšším výtěžkem ethanolu se použitím imobilizovaných fermentujících buněk 

celý proces zrychlil, s imobilizovanými buňkami trvala SSF o polovinu kratší dobu (150 h vs. 

75 h), kratšího trvání fermentace bylo imobilizací buněk dosaženo i v dalších studiích [169-

171]. 
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5.12 Imobilizace celulolytického komplexu 

5.12.1  Příprava nosiče z PET lahví a jeho aktivace 

Nosič z PET lahví, způsob jeho přípravy a způsob imobilizace enzymu je předmětem 

užitného vzoru a patentu, jejichž spolupůvodcem je autor této práce. Patentový spis a užitný 

vzor jsou přílohou dizertační práce.   

Způsobem přípravy nosiče je myšleno nejen pomletí očištěných odpadních PET obalů 

(konkrétně byly použity bezbarvé PET lahve) na střižním mlýně a rozdělení na frakce o určité 

velikosti (byla použita jen frakce o velikosti částic menších než 0,8 mm), ale také úprava 

povrchu nosiče. Ta byla provedena za účelem zvýšení sorpční schopnosti nosiče, tedy aby 

bylo možné adsorbcí imobilizovat co nejvíce enzymu. 

Bylo testováno pět způsobů úpravy nosiče, a to úprava povrchu plazmatem, máčením 

nosiče v ethanolu, máčením v acetonu a kombinace máčení v rozpouštědle a ošetření 

plazmatem. Účinnost úpravy byla zjišťována po imobilizaci enzymu, tzn. inkubací směsi 

enzymu, tlumivého roztoku a nosiče po určitou dobu, po které byl nosič odstředěn 

a opakovaně promýván pufrem do doby, kdy byla potvrzena nepřítomnost volného enzymu 

v supernatantu. Množství adsorbovaného enzymu (potažmo sorpční schopnost nosiče) bylo 

stanoveno z rozdílu aktivity dodané na imobilizaci a aktivity naměřené v supernatantech. 

Relativní účinnosti jednotlivých úprav jsou vztaženy k neošetřenému nosiči a uvádí je 

Graf 26.  

 

 

Graf 26.: Relativní účinnost ošetření povrchu nosiče 

 

Ošetření povrchu plazmatem, které působí na tenkou povrchovou vrstvu polymeru, byla 

dle literatury v některých případech vhodnou technikou pro zlepšení kompatibility polymeru 

s bioaktivními látkami. Působením plazmatu totiž může dojít ke změně povrchového napětí 

nebo se mohou měnit funkční skupiny umístěné na povrchu, které pak mohou působit jako 

kotvicí místa pro bioaktivní molekuly [101, 172]. Ošetření povrchu plazmatem však nemělo 
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po odmaštění povrchu ethanolem nebo acetonem. Efektivní a zároveň velmi jednoduchou 

úpravou bylo odmaštění povrchu ethanolem a acetonem. Máčení nosiče v ethanolu zvýšilo 

jeho sorpční schopnost přibližně 1,8×. Nejlepšího výsledku pak bylo dosaženo po máčení 

v acetonu, kdy byl nosič schopen adsorbovat přibližně 2,4× více enzymu než nosič 

bez úpravy. 

5.12.2 Charakterizace imobilizovaného celulolytického komplexu 

 Stanovení optimálního množství navázaného enzymu na nosiči 5.12.2.1

Aktivita získaných imobilizovaných preparátů byla závislá na množství navázaného 

enzymového komplexu a byla vždy nižší než aktivita stejného množství volného enzymu. 

U PET nosiče, který měl nejmenší povrch v porovnání s ostatními nosiči, docházelo se 

zvyšujícím se množstvím adsorbovaného enzymu ke snižování relativní aktivity. Nejvyšší 

dosažená relativní aktivita byla 1,70 % při navázaných 0,3 mg enzymu na 1 g nosiče. 

Maximální sorpční kapacita byla 1,16 mg enzymu na 1 g nosiče.  

Imobilizovaný enzym na nosiči Sorsilen měl nejvyšší relativní aktivitu (4,56 %), když 

bylo vázáno 5 mg enzymu. Další zvyšování koncentrace enzymu na nosiči vedlo k poklesu 

relativní aktivity, což bylo pravděpodobně způsobeno sterickými zábranami vedoucími 

ke snížení přístupnosti vysokomolekulárního substrátu. Podobný efekt byl pozorován při 

použití nosiče Sorsilen po imobilizaci endopolygalakturonasy
 
[173]. 

U enzymu navázaného na Eupergit C docházelo ke zvyšování relativní aktivity se 

zvyšujícím se množstvím dávkovaného enzymu. Při nejvyšším možném množství navázaného 

enzymu (1,43 mg) byla relativní aktivita více než 13 %. Důvodem pro takto vysokou relativní 

aktivitu ve srovnání s předchozími dvěma preparáty je pravděpodobně fakt, že enzym je 

na Eupergit C vázán kovalentně a tato vazba neovlivňuje negativně přístup substrátu 

do aktivních center imobilizovaných enzymů. 

 Stabilita imobilizovaných preparátů v průběhu skladování 5.12.2.2

Ačkoliv měl nejvyšší relativní aktivitu preparát na nosiči Eupergit C, z hlediska celkové 

aktivity vykazoval nejlepší výsledky imobilizát Sorsilen, a proto se tento preparát zdál být 

nejvhodnější pro praktické využití. Tento imobilizát však neměl dobrou skladovací stabilitu, 

během prvních tří týdnů došlo k poklesu jeho aktivity o téměř 50 % (Graf 27.). V případě 

preparátu s Eupergitem C se pokles aktivity projevil během dvou týdnů, a to o 30 %, a dále už 

nebyl zaznamenán. Preparát s PET nosičem byl první dva týdny stabilní, a po sedmi týdnech 

poklesla aktivita o 21 %. Ze všech nosičů je tedy po sledovanou dobu sedmi týdnů 

nejstabilnější. Ani v jednom případě nebyl pokles aktivity navázaných enzymů spojen 

s uvolňováním enzymů z testovaných nosičů.  
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Graf 27.: Srovnání skladovací stability imobilizovaných enzymových komplexů s volným 

enzymem 

 Operační stabilita  5.12.2.3

Operační stabilita imobilizovaných preparátů byla stanovena během konstantního průtoku 

roztoku substrátu (CMC) kolonou a je znázorněna v Grafu 28. Aktivita imobilizovaného 

enzymu na PET nosiči se ustálila po 48 hodinách procesu, během kterých došlo k výraznému 

poklesu až na 30 % původní hodnoty, přičemž v průběhu následujících 20 dnů již nebyl 

zaznamenán pokles. U preparátu se Sorsilenem došlo k poklesu aktivity po dvou dnech až 

o 90 % a po dalších třech dnech aktivita klesla na nulu. Za tento jev je zřejmě odpovědná 

vysoká nespecifická sorpční kapacita nosiče, kdy došlo k jeho zahlcení substrátem. Aktivita 

preparátu s Eupergitem C poklesla po prvních dvou dnech o 32 %, poté byl pokles jen velmi 

pozvolný a aktivita se pohybovala okolo 30 % původní hodnoty.  

Graf 28.: Srovnání relativní aktivity imobilizátů při kontinuálním použití v koloně 
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 Tepelná stabilita 5.12.2.4

Imobilizace neměla pozitivní účinek na tepelnou stabilitu celulolytického komplexu. 

Z Grafu 29. lze vidět, že preparáty s PET nosičem a Eupergitem C vykazovaly podobné 

vlastnosti, neboť stabilita zůstala nezměněna až do teploty 50 °C a při vyšších teplotách 

postupně klesala, podobně jako tomu bylo u volného enzymového komplexu. Preparát se 

Sorsilenem se ukázal jako velmi teplotně nestabilní, již při teplotě 50 °C nevykazoval žádnou 

aktivitu. Důvodem by mohla být zvýšená sorpce substrátu na nosič v důsledku zrychlení jeho 

přenosu při zvýšené teplotě. Sorpce substrátu na tento nosič byla pozorována už při zjišťování 

operační stability tohoto preparátu (viz kap. 5.12.2.3). 

Graf 29.: Srovnání tepelné stability volného enzymu a imobilizovaných enzymových 

komplexů 

 

 pH optimum 5.12.2.5

Optimální pH pro preparát s PET nosičem se nezměnilo ve srovnání s hodnotou pro 

volný enzym (4,8). V případě druhých dvou preparátů došlo k posunu pH optima na hodnotu 

4,6 pro preparát se Sorsilenem a 4,4 pro preparát s Eupergitem C (Graf 30.). Tento jev je 

vysvětlen tím, že změny chování v závislosti na pH mohou souviset s nábojem jak enzymu, 

tak nosiče [174]. 
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Graf 30.: Srovnání pH optima volného enzymu a imobilizovaných enzymových komplexů 

 

 Teplotní optimum 5.12.2.6

Teplotní optimum enzymu imobilizovaného na PET nosič a Eupergit C zůstalo stejné 

jako u volného enzymu, a to 60 °C. Imobilizát Sorsilenu měl teplotní optimum při 50 °C 

(Graf 31.). Tato hodnota je však ovlivněna skutečností, že celulolytický komplex 

imobilizovaný na Sorsilen je při teplotách vyšších než 50 °C nestabilní (viz kap. 5.12.2.4). 

Graf 31.: Srovnání teplotního optima volného enzymu a imobilizovaných enzymových 

komplexů 
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 Enzymová kinetika 5.12.2.7

Kinetika imobilizovaných enzymů vykazovala chování podle modelu Michaelise 

a Mentenové. Po imobilizaci byl pozorován pokles limitních rychlostí u všech preparátů 

ve srovnání s volným enzymem (Tab. 13.). S největší pravděpodobností byl tento pokles 

způsoben stérickými zábranami nebo sníženou katalytickou účinností enzymu. Hodnota KM 

pro enzym imobilizovaný na PET nosič a Eupergit C se také snížila, což bylo pozorováno 

i u celulolytického enzymu navázaného na methakrylátový polymerní nosič Eudragit S 100
 

[128], a dochází tedy ke zvýšení afinity substrátu k aktivnímu místu. 

 

Tab. 13.: Hodnoty kinetických konstant 

 KM [g·dm
-3

] vlim [mol·min
-1

·mg
-1

] 

volný enzym 13,856 103,093 

PET nosič 3,123 1,139 

Sorsilen 14,165 0,736 

Eupergit C 3,076 3,212 

 

 Způsob účinku enzymu 5.12.2.8

Měřením poklesu viskozity bylo zjištěno, že u volného komplexu enzymů převládalo 

štěpení substrátu náhodným způsobem, tzn. nejdříve se uplatňovaly endoglukanasy a vznikaly 

nižší oligosacharidy. Dimery a monomery se tvořily až ke konci reakce. 

 

 

Graf 32.: Závislost poklesu viskozity substrátu na nárůstu redukujících skupin během 

hydrolýzy 

 

Imobilizace na PET nosič ani kovalentní vazba na Eupergit C nezpůsobila výrazné změny 

ve způsobu degradace polymerního substrátu (Graf 32.). Způsob účinku imobilizovaných 

celulolytických enzymů byl změněn jen v případě adsorpce na Sorsilen, kdy štěpení 

neprobíhalo náhodně, ale postupovalo podél řetězce molekuly substrátu. K podobnému 

zjištění dospěla studie imobilizace polygalakturonasového komplexu na Sorsilen
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potvrzeno i analýzou produktů degradace na tenké vrstvě, kdy u volného enzymu a enzymu 

imobilizovaného na PET nosič a Eupergit C byly v počátečních fázích reakce detekovány jen 

oligosacharidy. Monomer a dimer byl detekován jen u hydrolýzy polymerního substrátu 

enzymem imobilizovaným na Sorsilen. 

 

Výsledky kapitoly 5.12.2 byly publikovány formou článku s názvem „Imobilizace 

celulolytických enzymů na nosiče z polyethylentereftalátu a polyakrylamidu“, který je 

přílohou této práce. Srovnáním vlastností celulolytického komplexu imobilizovaného na tři 

testované nosiče lze usuzovat, že PET nosič je vhodnou alternativou ke komerčním nosičům, 

jejichž cena je mnohdy příliš vysoká. Enzym imobilizovaný na PET nosič měl sice menší 

relativní aktivitu oproti enzymu imobilizovaném na Eupergit C, což je dáno zejména menším 

měrným povrchem nosiče a způsobem vazby enzymu na nosič, zato prokázal dobrou 

skladovací stabilitu i ostatní testované vlastnosti. Vzhledem k tomu, že charakterizace 

imobilizovaného enzymu byla prováděna na rozpustný substrát, dalším krokem by mělo být 

jeho testování na reálném lignocelulosovém materiálu.     
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6 ZÁVĚR 

Tato dizertační práce se zabývá problematikou využití odpadního papíru patřícího 

do skupiny lignocelulosových materiálů, které jsou v současné době považovány 

za perspektivní zdroj sacharidů pro výrobu bioethanolu. Hlavní část práce je tematicky 

zaměřena na produkci bioethanolu z odpadního papíru jak pomocí volných, tak 

imobilizovaných buněk, a druhá část se věnuje imobilizovaným celulolytickým enzymům, 

které by mohly být využity pro hydrolýzu lignocelulosových materiálů. 

Za surovinu pro produkci bioethanolu byla vybrána odpadní lepenka, která byla 

předupravena pomocí několika různých metod, z nichž se jako nejvhodnější ukázala fyzikální 

předúprava, a sice kombinace pomletím mixérem a vibračním mlýnem. Takto předupravená 

lepenka byla použita pro produkci bioethanolu pomocí metody simultánní sacharifikace 

a fermentace, která byla vybrána pro některé své výhody, zejména pro možnost realizace 

procesu výroby bioethanolu v jedné nádobě a kratší trvání celého procesu. Produkce 

bioethanolu metodou SSF z lepenky byla optimalizována s volnými buňkami Saccharomyces 

cerevisiae a také s bakterií Zymomonas mobilis. Přestože bakterie Z. mobilis jsou považovány 

za dobrého producenta ethanolu a výtěžnost ethanolu může být dokonce vyšší než u kvasinek, 

metodou SSF použitou v této práci bylo dosaženo zhruba polovičního výtěžku. Proto byly 

vytipovány další mikroorganismy, a to kvasinky ze Zbierky kultúr kvasiniek, z nichž kmeny 

Pichia kudriavzevii, Wickerhamomyces anomalus a Kluyveromyces marxianus se schopností 

produkce ethanolu blížily schopnostem komerčního kmene S. cerevisiae. Zajímavý a hodný 

bližšího zkoumání je zejména kmen P. kudriavzevii, který byl navíc do určité míry 

termotolerantní. 

Kmeny S. cerevisiae a P. kudriavzevii byly imobilizovány technologií enkapsulace 

do nosiče z polyvinylalkoholu a opět testovány na produkci bioethanolu. Přestože 

P. kudriavzevii vykazovala v produkci ethanolu dobré výsledky, pro případné průmyslové 

použití se nakonec ukázala jako více vhodná S. cerevisiae, jejíž imobilizovaná forma měla 

větší stabilitu při opakovaných konverzích. 

Obecně se díky imobilizaci fermentujících buněk zvýšila výtěžnost bioethanolu, 

maximální dosažená výtěžnost byla 87 %, s volnými buňkami se výtěžnost pohybovala okolo 

50 %. Současně s vyšším výtěžkem se použitím imobilizovaných buněk celý proces zrychlil, 

s imobilizovanými buňkami trvala SSF o polovinu kratší dobu. 

Podmínky metody SSF z lepenky pomocí volných i imobilizovaných buněk S. cerevisiae 

zjištěné optimalizací v Erlenmeyerových baňkách byly ověřeny v dvoulitrovém laboratorním 

fermentoru, kde bylo dosaženo srovnatelného výtěžku. 

V části práce věnované pro změnu imobilizaci enzymů se podařilo připravit nosič 

z odpadní suroviny, konkrétně odpadních PET lahví, jež se stal předmětem patentu. Tento 

nosič byl použit k imobilizaci celulolytického komplexu, u něhož byly stanoveny základní 

charakteristiky, jako optimální pH a teplota, skladovací, operační a tepelná stabilita, 

enzymová kinetika a také způsob účinku enzymu po imobilizaci. Zároveň byly všechny tyto 

charakteristiky stanoveny taktéž u stejného celulolytického komplexu imobilizovaného na dva 

komerční nosiče, Eupergit C a Sorsilen, a tyto tři imobilizáty byly vzájemně srovnány. 

Zatímco enzym imobilizovaný na Sorsilen se pro případné využití neosvědčil, nosiče 

z PET lahví a Eupergit C se jeví jako vhodné k imobilizaci celulolytického komplexu, protože 

tyto imobilizáty mají poměrně dobrou operační, skladovací i tepelnou stabilitu a nemění se 

u nich způsob účinku oproti volnému enzymu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A  absorbance 

AGU  Amyloglucosidase Unit 

ATCC  American Type Culture Collection 

ATP  adenosintrifosfát 

BHU  Biomass Hydrolysis Unit 

CBD  doména pro vazbu na celulosu 

CBH   celobiohydrolasa 

CBU  Cellobiase Unit 

CCM  Česká sbírka mikroorganismů 

CCY  Zbierka kultúr kvasiniek 

CD  katalytická doména 

CFU  počet jednotek tvořících kolonie 

CMC  karboxymethylcelulosa 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

EG  endoglukanasa 

etOH  ethanol 

FBG  Fungal Beta-Glucanase Unit 

FXU  Fungal Xylanase Unit 

glu  glukosa 

GOD-POD glukózooxidázový - peroxidázový 

HEC  hydroxyethylcelulosa 

HMF  hydroxymethylfurfural 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

LMG  Laboratory of Microbiology Gent Bacteria Collection 

LPMO  lytické polysacharidové monooxygenasy 

NADH  redukovaný nikotinamidadenindinukleotid 

OD  optická hustota 

P  pokles viskozity 

PET  polyethylentereftalát 

PVA  polyvinyalkohol 

RI  rekrakční index 

RS  redukující sacharidy 

SAV  Slovenská akadémia vied 

SHF  separovaná hydrolýza a fermentace 

SSF  simultánní sacharifikace a fermentace 

STU  Slovenská technická univerzita 

TLC  tenkovrstvá chromatografie 

TS  total solids (souhrn pevných látek) 
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Abstract This work is aimed at a selection of yeast strains

suitable for simultaneous saccharification and fermentation

of waste paper. The waste paper, as a lignocellulosic

material, represents an unconventional source for the pro-

duction of ethanol which is a promising alternative fuel.

The yeast strains Saccharomyces cerevisiae and Pichia

kudriavzevii produced the highest amounts of ethanol at

30 �C and were also resistant at 40 �C during the first 92 h

of fermentation. These two strains were immobilized by

entrapment into poly(vinyl alcohol) hydrogel lens-shaped

particles LentiKats�. The immobilized S. cerevisiae was a

better ethanol producer and retained higher metabolic

activity in repeated batch fermentations than P. kudri-

avzevii. The immobilized S. cerevisiae was also suit-

able for a long-term storage, with 23% decrease in the

ethanol production ability after 1-year storage of yeast

cells.

Keywords Bioethanol � Immobilization � Waste paper �
Yeast

Introduction

Ethanol is an important industrial chemical commonly used

as a renewable fuel, produced by the fermentation of

sugars, present mainly in agricultural wastes and plant

materials (Sticklen 2008; Patzek 2004; Fargione et al.

2008; Farrell et al. 2006; Sarkar et al. 2012; Prasad et al.

2007). The bioethanol production processes depend mainly

on a raw material (Schlicher and Bothast 2005; Tan et al.

2013). Nowadays, the studies have focused on the utiliza-

tion of lignocellulosic materials which have no food and

feed value, in comparison to cereals, maize or sugarcane

(Limayema and Rickea 2012; Gamage et al. 2010). The

attention must also be paid to the overall economy and

energy consumption (Demirbas 2006). Lignocellulosic

biomass is primary composed of cellulose, hemicellulose

and lignin which form together a tight matrix (Lee et al.

2014). Therefore, this biomass is not suitable for a direct

production of bioethanol and lignin should be removed

from the feedstock at the beginning of the process with

additional costs required (Talebnia et al. 2010). Cellulose,

the homopolymer of glucose consisting of b-1,4-glycosidic

bonds, is a main compound for the production of ethanol

from lignocellulosic materials (Bayer et al. 1998).

The waste paper with its abundance, economic com-

petitiveness and content of a relatively high amount of

carbohydrates favours this feedstock for the production of

bioethanol (Obara et al. 2012; Wang et al. 2012). The paper

is partially delignified and deprived of significant amounts

of hemicellulose during the pulping process and does not

require energy-intensive thermophysical pre-treatment, in

comparison to the natural substrates (Elliston et al. 2013).

Effective ethanol production requires rapid fermentation

which leads to high ethanol concentrations. Therefore, a

microorganism involved in the fermentation process should
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have: a good growth rate, a high specific ethanol produc-

tion rate at a high osmotic activity and should tolerate a

high concentration of ethanol (Gibson et al. 2007). How-

ever, during the batch fermentation, the specific growth

rate of cells may decrease and inhibition of cells can occur

due to the product or substrate concentrations (Rakin et al.

2009). This problem can be solved by the immobilization

of cells (Klibanov 1983). The immobilization is a fixation

technique in which cells are fixated inside or on the surface

of a carrier (Bickerstaff 1997). The immobilization of cells

provides many technical and economic advantages over the

use of free cells. It increases productivity and ethanol

yields (Duarte et al. 2013; Puligundla et al. 2011; Yao et al.

2011), reduces the risk of contamination, suppresses the

inhibition caused by high concentrations of a substrate or

product, protects cells from the lytic action of enzymes

(Kolarova and Farkaš 1981) and enables to reuse cells

(Singh et al. 2013). Calcium alginate, agar (Behera et al.

2010), poly(vinyl alcohol) (Stolarzewicz et al. 2011),

polyurethane (Lin et al. 2006), porous inorganic matrix (Uo

et al. 1992), or some agricultural waste products (Watanabe

et al. 2012) have considered to be suitable materials for the

immobilization of cells.

Theoretical

In this work, six yeast strains were selected; two of them

were immobilized in poly(vinyl alcohol). This carrier is

suitable for the applications where the oxygen transfer is

not necessary. LentiKats� technology immobilizes

microorganisms into PVA carrier, in the shape of lenses,

with a diameter of 3–4 mm. Solidification of LentiKats� is

based on the partial drying of a gel at a room temperature,

which is one of the least harmful techniques for the

immobilization of microorganisms. This technique offers

several advantages such as a low cost and easy preparation

of gel, a low cost of a carrier, a simple separation from a

reaction mixture and low diffusion limits (thickness is

200–400 lm). Furthermore, this carrier exhibits excellent

mechanical stability, non-toxicity and a more difficult

degradability (Rebroš et al. 2005).

Cellulose in a paper cannot be utilized by yeasts

directly; it must be hydrolysed into fermentable sugars

prior to the fermentation. In this work, the conversion of

cellulose into the fermentable sugars was performed

enzymatically. The enzymatic hydrolysis is an environ-

mentally friendly method that is not so harmful like acid or

alkaline hydrolysis (Lynd et al. 2005). To avoid the inhi-

bition of the cellulolytic enzymes by sugars, the method of

simultaneous saccharification and fermentation (SSF) was

applied, in which the yeast cells consumed emerging sugars

immediately and fermented them into ethanol.

Experimental

Microorganisms

Five yeast strains: Pichia kudriavzevii CCY 29-9-42 and

Hanseniaspora guilliermondii CCY 46-1-3, isolated from

the blossom of a plum tree, Candida solani CCY 29-23-21

isolated from the contaminated soil, Wickerhamomyces

anomalus CCY 38-1-35 isolated from the leaf of a plum

tree and Kluyveromyces marxianus CCY 51-1-1 isolated

from a yogurt, were obtained from the Culture Collection

of Yeasts (Institute of Chemistry, Slovak Academy of

Sciences, Bratislava, Slovakia) and one strain of the spe-

cies Saccharomyces cerevisiae originated from an indus-

trial distillery.

Strains were maintained on malt agar at 4 �C. Propa-

gation was carried out in a liquid medium containing glu-

cose (20 g/L) and yeast extract (3 g/L) at 30 �C. Yeast

biomass was collected by centrifugation (3000 rpm,

10 min).

Enzymes

Novozymes’ cellulosic ethanol enzyme kit (NS 22086

cellulase complex, NS 22118 b-glucosidase) was obtained

from Novozymes, Denmark. Filter paper activity of cellu-

lolytic complex NS 22086 was set to 307 FPU/mL

according to the method described by Ghose (1987). b-

glucosidase activity reached 208 BGU/mL, according to

the manufacturer specifications.

Substrate

White waste cardboard was chopped to squares of a size

about 1 9 1 cm and dry grinded using a kitchen blender

until to appearance of cotton wool with the size of fibers

smaller than 0,8 mm (analysis made using sieves). The

cellulose content in the paper was 67.7% according to the

method described by Rivers et al. (1983).

Selection of strains for immobilization

In each of six Erlenmeyer flasks 6 g of a sterile substrate

was suspended in 100 mL of 0.1 M citrate—phosphate

buffer, pH 5.0. Cellulolytic complex NS 22086 (3% w/w,

8 FPU/g) and b-glucosidase NS 22 118 (0.6% w/w, 1

BGU/g) were added to the suspension. Each flask was

inoculated with an individual yeast strain. The flasks were

placed in a thermostat without shaking at 30 and 40 �C,

respectively. They were sampled periodically three times a

day. Glucose and ethanol were determined using a HPLC

system (Accela, Thermo Scientific) with refractometric
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detector (Shodex RI-101) and column Watrex Polymer IEX

H (250 9 8 mm, Watrex Prague, Czech Republic). H2SO4

(9 mM) was used as a mobile phase with a flow rate of

0.5 mL/min at a room temperature (Grosová et al. 2008).

To determine the concentration of glucose and ethanol,

peak areas (obtained by integration of chromatographic

peaks) were used. Calculation was made through calibra-

tion using standard solutions of glucose and ethanol.

First, the yeast strains were tested for the ethanol pro-

duction at 30 �C, the process was performed 187 h. Sub-

sequently, the experiment was carried out with a double

concentration of yeast cells at 30 and 40 �C with con-

ducting the experiment 187 and 163 h, respectively.

All experiments were carried out in triplicates and the

final concentrations of produced ethanol and residual glu-

cose were calculated from the measured average values.

Microsoft Office Excel was used to calculate means,

standard deviations and differences between the means.

The analysis of variance (ANOVA) was used to test the

hypothesis about significant difference between fermenta-

tions. Means were considered statistically different at 95%

of confidence level.

The ethanol conversion (EC) was calculated from the

ratio of the amount of ethanol production and the theoret-

ical maximum amount of ethanol production. The theo-

retical maximum amount of ethanol production was

calculated from the potential of glucose that is provided

through cellulose content in the waste paper, and the the-

oretical conversion coefficient for the ethanol production:

ECð%Þ ¼ Emax

Gpot � 0:511
� 100; ð1Þ

where Emax is the maximal ethanol concentration (g/L) at

time t, 0.511 is the stoichiometric factor for glucose con-

version into ethanol and Gpot is the potential glucose.

Immobilization of cells

Two strains, which produced the largest quantities of

ethanol, were immobilized by LentiKats� technology into

the poly(vinyl alcohol) carrier. The strain of Saccha-

romyces cerevisiae was immobilized in the company

LentiKats�, Stráž pod Ralskem, Czech Republic and

Pichia kudriavzevii at the Slovak Technical University in

Bratislava, Slovakia. After the immobilization process, the

immobilized cells were filtered through a sieve of sterile

gauze, gently dried with a filter paper and weighed. The

biomass propagation was conducted in 500 mL Erlenmeyer

flasks by repeated batch fermentations, until a maximum

production of ethanol was reached. The wet carrier with

cells (20 g) was added to 300 mL of the medium consisting

of 20 g/L of glucose, 5 g/L of yeast extract, 1 g/L of

KH2PO4, 1 g/L of (NH4)SO4 and 0.5 g/L of MgSO4�7H2O.

pH of the medium was adjusted with sulphuric acid (di-

luted 1:1) to 5.5. The fermentation was carried out without

stirring for 6–18 h. After each batch, the medium was

removed by a peristaltic pump and a fresh sterile medium

was added. The propagation was repeated 4 times. The

immobilized cells were stored in saline. The whole process

is illustrated in Fig. 1.

The immobilized cells were used for SSF at 30 and

40 �C, respectively. The procedure was conducted by the

same way as was described above; a mixture of the sub-

strate, buffer and enzymes was inoculated with immobi-

lized cells in an amount of 10 g of wet weight. The

fermentations were finished after 163 h.

Operational and storage stability

The immobilized cells were cultivated at 30 �C. After 92 h

of SSF, the cells were filtered, washed with sterile water

Fig. 1 Schematic diagram of

the process of immobilization

and propagation of the

immobilized cells
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and used in next two cycles of SSF with a fresh substrate

and enzymes.

Storage stability was evaluated after one-year storage of

immobilized cells at 4 �C by verification of their ethanol

production capability in SSF. The immobilized cells were

stored in a medium consisting of 20 g/L of glucose, 5 g/L

of yeast extract, 5 g/L of peptone, 1 g/L of KH2PO4, 1 g/L

of (NH4)SO4 and 0.5 g/L of MgSO4�7H2O, pH 6, at 4 �C.

The medium was substituted with a fresh one every

14 days.

Results and discussion

Saccharomyces cerevisiae has been considered the most

important ethanol producer for a long period. Several

substrates (sugar and starch compounds), various factors

(pH, temperature, aeration) and different technologies (free

and immobilized cells) have been tested with respect to an

optimal ethanol production with this species (Behera et al.

2010; Elliston et al. 2013). The non-Saccharomyces yeast

species Kluyveromyces marxianus, Torulaspora del-

brueckii, Pichia kudriavzevii (synonyms Issatchenkia ori-

entalis, Candida krusei), Debaryomyces hansenii and

Wickerhamomyces anomalus (synonym Pichia anomala),

as potential producers of ethanol, have been of interest only

recently (Chan et al. 2012; Ngo Thi Phuong et al. 2012).

In the present study, five non-Saccharomyces yeast

strains and pre-adopted strain Saccharomyces cerevisiae

were examined for the production of ethanol. Table 1

shows final ethanol concentrations produced after 163 h of

SSF. The strains Candida solani and Hanseniaspora guil-

liermondii exhibited only insignificant ethanol production

and were excluded from subsequent experiments. Pichia

kudriavzevii, Wickerhamomyces anomalus, Kluyveromyces

marxianus and Saccharomyces cerevisiae were also

examined for their ethanol production carried out with

double concentrations of yeast cells at 30 and 40 �C,

respectively. The latter temperature was chosen in order to

approach a temperature optimum of cellulolytic enzymes

which is, according to the manufacturer, about 50 �C.

Moreover, this temperature can increase the rate of the

cellulose saccharification step (Banat et al. 1998).

Although Kluyveromyces marxianus has been considered a

thermotolerant species (Ballesteros et al. 2004), our results

did not show suitable performance of this species at 40 �C.

All four strains tested showed significant increase of

ethanol concentration when a double concentration of yeast

cells was used at 30 �C, but a higher temperature caused a

decrease in ethanol production.

Statistically, at 30 �C, significant differences in ethanol

production with the six yeast strains tested were observed.

In the experiments performed with double concentration of

inoculum at 30 �C and with double concentration of

inoculum at 40 �C, the variance analysis also demonstrated

significant differences in the ethanol production with the

four yeast strains.

Among the strains tested, Pichia kudriavzevii and S.

cerevisiae produced the highest amounts of ethanol at

30 �C (Table 1) and were also resistant to 40 �C during

initial 92 h of SSF (Figs. 2, 3). Therefore, the latter yeast

cultures were immobilized by LentiKats� technology and

used for subsequent experiments carried out under the

same conditions as those with the free cells.

The production of ethanol by immobilized cells was

higher only with S. cerevisiae (Fig. 3); however, the pro-

cess accelerated with both strains (Figs. 2, 3). A maximum

concentration was achieved after 92 h. When the experi-

ments were carried out with the free cells, the production

finished after 163 h. A lower biomass concentration of free

cells in the batch fermentation experiments resulted in a

low rate of ethanol production, while a high biomass

density, reached with immobilization, increased an effec-

tivity of the process. This result is in agreement with

findings of Rebroš et al. (2005).

Pichia kudriavzevii is a thermotolerant species which

grows well at temperatures around 40 �C (Jutakanoke et al.

2014). Yuangsaard et al. (2013) reported a temperature

40 �C more suitable for the ethanol production than 42 �C
and found that amounts of ethanol produced slightly

decreased at the latter temperature. Our results show that

the free cells produced higher amounts of ethanol at the

Table 1 Final concentrations

of ethanol produced by the six

yeast strains from the waste

paper after 163 h of SSF

Concentration of ethanol (g/L)

Initial screening Double concentration of cells

30 �C 30 �C 40 �C

Pichia kudriavzevii 8.84 ± 0.14 14.01 ± 0.42 9.40 ± 0.04

Wickerhamomyces anomalus 8.49 ± 0.01 12.47 ± 0.01 5.02 ± 0.05

Kluyveromyces marxianus 6.34 ± 0.31 12.58 ± 0.36 4.15 ± 0.08

Saccharomyces cerevisiae 8.21 ± 0.02 13.35 ± 0.13 7.45 ± 0.03

Candida solani 1.84 ± 0.11 – –

Hanseniaspora guilliermondii 0.70 ± 0.04 – –
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beginning of its production at 40 �C (Fig. 2). However,

when the process continued (around 90th h), the production

of ethanol finished and the cells lost their viability. This

phenomenon can be explained by the fact that a higher

temperature changes the transport activity or saturation

level of soluble compounds and solvents in the cells and

the accumulation of toxins, including ethanol, increases

there. Moreover, a high temperature can also indirectly

affect the yeast cells, resulting in denaturation of ribosomes

and enzymes and in problems with the fluidity of

membranes (Phisalaphong et al. 2006). However, when the

cells are immobilized, their tolerance to a higher temper-

ature achieves (Eiadpum et al. 2012). Our results also

showed that the immobilized cells of Pichia kudriavzevii

cultured at both 30 and 40 �C exhibited only insignificant

differences in the ethanol production (14.67 ± 0.15 and

14.63 ± 0.03 g/L, respectively). The free cells at 30 �C
produced amounts of ethanol similar to those with the

immobilized cells, but over a longer period (Fig. 2).

The immobilized S. cerevisiae exhibited the highest pro-

duction of ethanol at 30 �C (17.90 ± 0.18 g/L). The pro-

duction decreased with both the free and immobilized cells at

40 �C (Fig. 3). The concentration of ethanol with immobi-

lized cells reached 12.89 ± 0.41 g/L at 40 �C which was

lower than that found withP. kudriavzevii (14.63 ± 0.03 g/L)

(Fig. 2). This fact can be explained by a lower temperature

optimum of both free and immobilized cells of S. cerevisiae

(30 �C), in comparison to P. kudriavzevii.

However, for the industrial use, it is better to perform

SSF at lower temperatures to decrease energy costs. The

immobilized S. cerevisiae was able to produce more

ethanol at 30 �C than P. kudriavzevii at both temperatures,

and was potentially more suitable for the industrial appli-

cation (Fig. 4).

The ethanol conversions (as a measure of the efficiency

of SSF) for both immobilized strains at different temper-

atures, reached the values from 55.8 to 77.7% (Table 2).

Table 3 shows that the yields obtained are similar to those

reported by other authors. The maximum ethanol conver-

sion in SSF is comparable or higher to that reported for

different paper materials; moreover, only 8 FPU of
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Fig. 2 Ethanol production from the waste paper by free and

immobilized cells of Pichia kudriavzevii free cells, 30 �C (filled

circle), immobilized cells, 30 �C (filled square), free cells, 40 �C
(unfilled circle), immobilized cells, 40 �C (unfilled square)
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Fig. 3 Ethanol production from the waste paper by free and

immobilized cells of Saccharomyces cerevisiae free cells, 30 �C
(filled circle), immobilized cells, 30 �C (filled square), free cells,

40 �C (unfilled circle), immobilized cells, 40 �C (unfilled square)
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Fig. 4 Ethanol production from the waste paper by immobilized cells

of Pichia kudriavzevii (unfilled circle) and Saccharomyces cerevisiae

(filled circle) at 30 �C; residual glucose concentration in the batch

with Pichia kudriavzevii (unfilled square) and Saccharomyces

cerevisiae (filled square)
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cellulase/g of substrate was employed in our work. The use

of free yeast cells for the ethanol production from the waste

paper is more common than that with immobilized yeasts

and, therefore, no comparable data can be found. In the

above mentioned studies, the concentration of ethanol was

obtained only by the production capability of the strain.

The S. cerevisiae strain we tested exhibited significantly

lower production capability when was used in the form of

free cells (13.35 g/L, 57.9% ethanol conversion) and it

reached comparable values after immobilization. Our

results show that the production of ethanol increased by

34.1% after immobilization, while Niu et al. (2013) noted

only 9.3% increase. Therefore, the immobilization strategy

we used led to better results.

Statistical analysis of data and calculation of standard

deviation indicate the high accuracy of results and good

reproducibility of experiments. The variance analysis

showed that with P. kudriavzevii, the temperature did not

influence the ethanol production, while the immobilization

impacts it significantly. With S. cerevisiae, both the tem-

perature and the immobilization had a considerable effect

on the ethanol production. A significant difference in the

ethanol production was also found between immobilized

S. cerevisiae and P. kudriavzevii, using SSF at 30 �C.

Running SSF ideally, the whole amount of glucose,

formed enzymatically, is consumed by yeasts continuously.

Figure 4 shows that the hydrolysis of cellulose into glucose

was faster than the ethanol fermentation and thus, a rate of

glucose conversion to ethanol was the limiting factor.

However, the presence of residual glucose in the medium

and a higher initial yeast cell concentration involved, arises

the possibility to increase the production of ethanol

approximately up to 0.5 g/L (Laopaiboon and Laopaiboon

2012).

Bezbradica et al. (2007) demonstrated high mechanical

and operational stabilities of the carrier with cells Len-

tiKats� when was applied in a beer production. The pro-

cess carried out for 30 days without significant changes in

the activity and shape of cells and the size of carrier par-

ticles. To confirm the assumption of a good operational

stability, three consecutive cycles of SSF were run. After

the three consecutive processes of SSF, the production of

ethanol with S. cerevisiae remained at a level of 94 ± 4%

(the variance analysis did not show significant differences),

whereas the production with P. kudriavzevii decreased

more than 30% after the third conversion (the variance

analysis showed significant differences) (Fig. 5). The

results also show that the industrial pre-adopted S. cere-

visiae cells were more suitable for the immobilization and

application than P. kudriavzevii.

Subsequently, S. cerevisiae cells immobilized into the

poly(vinyl alcohol) carrier by LentiKats� technology were

verified for their storage stability (Fig. 6). The cells were

tested for ethanol production after one year of storage in the

storage medium and SSF process was carried out under the

same conditions at 30 �C as was conducted before the stor-

age. Zajkoska et al. (2015) reported 9% decrease in the

activity of whole-cell recombinant monoamine oxidase

immobilized by LentiKats� technology, stored for

15 months, and Melzoch et al. (1994) reported good storage

stability, glycolytic activity and viability of the S. cerevisiae

cells immobilized in calcium alginate beads and stored more

than 1 year. The present results show about 23% decrease

(with significant differences, using analysis of variance) in

Table 2 Ethanol concentrations and conversions for SSF at different

conditions using S. cerevisiae and P. kudriavzevii

S. cerevisiae P. kudriavzevii

Emax (g/L) EC (%) Emax (g/L) EC (%)

30 �C
Free cells 13.35 ± 0.13 57.9 14.01 ± 0.42 60.8

Immobilized 17.90 ± 0.18 77.7 14.67 ± 0.15 63.7

40 �C
Free cells 7.45 ± 0.03 32.3 9.40 ± 0.04 40.8

Immobilized 12.89 ± 0.41 55.8 14.63 ± 0.03 63.5

Table 3 Production of ethanol by different yeast cultures from various substrates

Substrate Cellulase

(FPU/g)

Yeast culture Ethanol References

Type Dosage

(% w/v)

Emax (g/L) EC (%)

Paper sludge 7.5 45 Kluyveromyces marxianus 13.1 78.6 Ballesteros et al. (2002)

Corrugated cardboard 6 15 S. cerevisiae 14.2 56.3 Kádár et al. (2004)

Paper sludge 7.5 25 Pichia stipitis 19.6 54 Marques et al. (2008)

Paper sludge immobilized Zymomonas mobilis 17.86 48 Yamashita et al. (2008)

Waste paper 4 28 S. cerevisiae 21.02 43.7 Sangkharak (2011)

Paper sludge 5 15 S. cerevisiae 11.34 80 Dwiarti et al. (2012)

Waste paper 6 8 Immobilized S. cerevisiae 17.9 77.7 This paper

The results obtained by us are marked in bold
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ethanol production after one year storage of the yeast cells

which is still sufficient for commercial purposes (Kourk-

outas et al. 2003). However, optimization of the storage

conditions and/or the composition of the storage medium

used can significantly improve yields of ethanol produced.

Conclusions

The potential of pre-adopted strain of Saccharomyces

cerevisiae and five non-Saccharomyces yeast cultures to

produce bioethanol from the waste paper, using

commercial cellulolytic enzymes and immobilized yeasts,

was investigated. Simultaneous saccharification and fer-

mentation was applied for ethanol production. The indus-

trial yeast strain Saccharomyces cerevisiae and Pichia

kudriavzevii, originated from the flowers of a plum tree,

exhibited the highest production of ethanol among the

yeast strains tested. The immobilized S. cerevisiae was a

better ethanol producer at 30 �C and was more stable in

repeated batch fermentations than P. kudriavzevii. More-

over, S. cerevisiae also showed relatively good storage

stability and confirmed its suitability for commercial pro-

duction of ethanol. Promising properties of the strain P.

kudriavzevii raise the possibility of further studies aimed at

its application in a waste management and ethanol

production.
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Úvod 
 

Celulolytické enzymy jsou zodpovědné za biokonverzi 
celulosy na zkvasitelné cukry. Jedná se o multi-
komponentní enzymový systém, který obsahuje tři hlavní 
složky – endo-l,4--D-glukanasy, exo-l,4--D-glukanasy 
a -glukosidasy1. Celulosa je nejdříve štěpena synergic-
kým působením endoglukanas a exoglukanas. Endogluka-
nasy (EC 3.2.1.4) degradují náhodně amorfní oblasti celu-
losy a uvolňují glukooligosacharidy a celobiosu. Exoglu-
kanasy (EC 3.2.1.91) postupně odštěpují celobiosu 
z neredukujícího konce celulosy. Tato degradace je pak 
doprovázena štěpením meziproduktů na glukosu působe-
ním -glukosidas (EC 3.2.1.21)2. 

Zkvasitelné cukry vzniklé hydrolýzou celulosy mo-
hou být fermentovány kvasinkami nebo bakteriemi, a tak 
lze získat další cenné metabolity, např. bioetanol, jedno 
z nejpoužívanějších alternativních paliv. Vzhledem k vel-
kému množství celulosových odpadů, které jsou celosvěto-
vě produkovány zemědělstvím a potravinářským průmys-
lem, mají celulolytické enzymy obrovský potenciál při 
řešení této problematiky. V současnosti jsou proto hledány 
možnosti, jak nejlépe aplikovat celulolytické enzymy 
v rámci biotechnologických degradačních procesů. 

Průmyslové aplikace enzymů jsou často kompliková-
ny jejich některými vlastnostmi, které lze do určité míry 
pozitivně ovlivnit imobilizací. Hlavním důvodem pro pou-
žití enzymů v imobilizované formě je umožnění lepší ma-
nipulace s enzymem a jeho snadné oddělení od produktu, 
což usnadňuje efektivní využití a opětovné použití enzy-
mů.  Imobilizované enzymy lze použít při kontinuálních 

operacích (tzv. fixed-bed) a často mívají zvýšenou tepel-
nou a operační stabilitu3. 

Jedním z nejznámějších komerčních nosičů pro imo-
bilizaci je Eupergit C, kopolymer methakrylamidu, N,N-
methylen-bis-methakrylamidu a glycidylmethakrylátu, 
obsahující reaktivní oxiranové funkční skupiny, které vy-
tvářejí kovalentní vazbu s aminovými a thiolovými skupi-
nami proteinů v širokém rozmezí pH (1–12) (cit.4). 

Polyethylentereftalát (PET) je polymer relativně inert-
ní, hydrofobní a bez funkčních skupin, které jsou nezbytné 
pro kovalentní imobilizaci enzymu5. Nicméně enzymy 
mohou být na PET vázány adsorpcí.  

Jako nosič pro imobilizaci glykanohydrolas byly na-
vrhnuty drcené PET láhve6. Jeho předností je, že byl zís-
kán využitím odpadů a je ekonomickou alternativou 
k dostupným komerčním nosičům. Cílem této práce je 
imobilizovat celulolytický komplex na tento nosič, charak-
terizovat ho a porovnat jeho vlastnosti s  celulolytickým 
komplexem imobilizovaným na další dva komerční nosiče, 
výše zmíněný Eupergit C a Sorsilen, práškovitý polyethy-
lentereftalát vzniklý přesrážením PET z taveniny kaprolak-
tamu. Díky tomuto postupu přípravy má Sorsilen pórovitý 
povrch a hodnota jeho měrného povrchu je až o dva řády 
vyšší než PET připravený mechanickým mletím7. 

 
 

Experimentální část 
 
Nosiče 

 
PET nosič, připravený podle patentu6 s průměrnou 

velikostí částic 0,8 mm; Sorsilen s objemem pórů 2 až 
3 cm3 g–1 a měrným povrchem 80–100 m2 g–1, Silon, Planá 
nad Lužnicí; Eupergit C s velikostí částic 150 m, Sigma-
Aldrich, Německo. 

 
Enzym 

 
Lyofilizovaný komerční preparát – celulolytický 

komplex z Trichoderma reesei ATCC 26921, Sigma-
Aldrich, Německo; aktivita při pH 4,8 (octanový pufr 
0,05 mol l–1) a 25 °C byla 9,0 mmol min–1 mg–1. 

 
Imobilizace celulolytického komplexu 

 
Nosič (1 g) suspendovaný v 0,05 mol l–1 octanovém 

pufru o pH 4,8 (20 ml) byl inkubován s enzymem (0,1 až 
30 mg) při 4 °C za třepání. Doba inkubace enzymu s nosiči 
byla optimalizována tak, že pravidelně (každých 12 hodin, 
později u Eupergitu C každých 24 hodin) byla stanovová-
na aktivita enzymu v supernatantu, dokud nebyla konstant-
ní. V případě PET nosiče a Sorsilenu probíhala inkubace 
po dobu 48 hodin, Eupergit C byl ponechán na imobilizaci 
11 dní. Po této době byl nosič odstředěn a opakovaně 
promýván pufrem až do potvrzení nepřítomnosti volného 
enzymu v supernatantu. Množství navázaného enzymu 
bylo stanoveno z rozdílu aktivity dodané na imobilizaci 
a aktivity naměřené v supernatantech. Imobilizované pre-
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paráty byly poté uskladněny v octanovém pufru o pH 4,8 
při 4 °C.  

 
Charakterizace volného a imobilizovaného 
celulolytického komplexu 

 
Stanovení aktivity celulolytického komplexu bylo 

založeno na měření nárůstu redukujících skupin vznikají-
cích během hydrolýzy karboxymethylcelulosy (CMC) jako 
substrátu pomocí Somogyiovy-Nelsonovy spektrofotome-
trické metody8. Roztok Somogyi I obsahoval 12 g 
C2H4O6KNa · 4 H2O, 16 g NaHCO3, 18 g Na2CO3 a 144 g 
Na2SO4 na 800 ml destilované vody. Roztok Somogyi II 
obsahoval 4 g CuSO4, 36 g Na2SO4 na 200 ml destilované 
vody. Nelsonův roztok obsahoval 25 g (NH4)2Mo7O4 · 4 H2O 
a 3 g Na2HAsO4 · 7 H2O na 475 ml destilované vody 
a 21 ml koncentrované H2SO4. Pro měření vzorků byla do 
zkumavky přidána směs Somogyiho roztoků (I a II v po-
měru 4:1) a následně stejný objem vzorku. Zkumavky byly 
10 min ponořeny ve vroucí vodní lázni a následně ochlaze-
ny na laboratorní teplotu. Poté byl přidán Nelsonův roztok 
(stejný objem jako vzorku) a destilovaná voda 
(desetinásobek objemu vzorku). Absorbance vzorků byla 
měřena na spektrofotometru Helios Epsilon (Unicam) při 
vlnové délce 530 nm.  

Aktivita volného a imobilizovaného enzymového 
komplexu byla stanovena při 25 °C za pH 4,8 (v prostředí 
0,05 mol l–1 octanového pufru). Reakce probíhala za stálé-
ho míchání v temperované dvouplášťové nádobce. Aktivi-
ta enzymu je vyjádřena v mikromolech redukujících sku-
pin uvolněných 1 mg enzymu nebo 1 g nosiče za 1 min 
z 1% roztoku CMC. Relativní aktivita je poměr aktivity 
imobilizovaného enzymu a aktivity stejného množství 
volného enzymu vyjádřený v procentech. 

Operační stabilita imobilizovaných enzymů byla sta-
novena kontinuálním promýváním kolony naplněné imobi-
lizáty roztokem CMC (0,25 %, pH 4,8) s průtokem 
3,5 ml h–1 při laboratorní teplotě. Množství redukujících 
skupin v eluátu bylo pravidelně testováno. Stabilita prepa-
rátů uskladněných v octanovém pufru o pH 4,8 při 4 °C 
byla sledována každých 7 dní po dobu 7 týdnů. Tepelná 
stabilita byla určena na základě aktivit stanovených po 
2 hodinové inkubaci preparátu při určité teplotě (25–80 °C) 
a následném ochlazení na 25 °C.  

Závislost celulasové aktivity na pH byla testována 
v rozmezí 3,6–5,6. Stanovení teplotního optima bylo pro-
vedeno pro rozmezí teplot 25 až 80 °C.  

Kinetické konstanty volného a imobilizovaného enzy-
mového komplexu Km a vlim byly vypočítány z počátečních 
rychlostí reakcí. Jako substrát byl použit roztok CMC 
o koncentracích 1 %; 0,8 %; 0,6 %; 0,4 % a 0,2 %. Km 
a vlim byly vypočítány z nelineární regrese programem 
Origin 8.0. 

Změna způsobu účinku imobilizovaného enzymového 
komplexu byla stanovena viskozimetrií na vysokomoleku-
lární substrát a produkty byly potvrzeny na základě tenko-
vrstvé chromatografie. Měření poklesu viskozity během 
degradace substrátu (0,8% CMC) bylo realizováno 

v Ostwaldově viskozimetru při 30 °C. Současně s měřením 
viskozity byl v daném čase stanoven přírůstek koncentrace 
redukujících sacharidů. Produkty enzymové degradace 
0,8% hydroxyethylcelulosy (HEC) byly analyzovány ten-
kovrstvou chromatografií na silikagelu (TLC Silica gel 60, 
Merk, Německo), eluentem byla směs n-butanol-ethanol-
voda (10 : 8 : 7) a vyvíjecí směsí 1% orcinol a 10% kyseli-
na sírová v ethanolu. 

 
Výsledky a diskuse 

 
Stanovení optimálního množství navázaného 
celulolytického komplexu na nosiči 

 
Aktivita získaných imobilizovaných preparátů byla 

závislá na množství navázaného enzymového komplexu 
a byla vždy nižší než aktivita stejného množství volného 
enzymu. U PET nosiče, který měl nejmenší povrch 
v porovnání s ostatními nosiči, docházelo se zvyšujícím se 
množstvím adsorbovaného enzymu ke snižování relativní 
aktivity. Nejvyšší dosažená relativní aktivita byla 1,70  % 
při navázaných 0,3 mg enzymu na 1 g nosiče. Maximální 
sorpční kapacita byla 1,16 mg enzymu na 1 g nosiče.  

Imobilizovaný enzym na nosiči Sorsilen měl nejvyšší 
relativní aktivitu (4,56 %), když bylo vázáno 5 mg enzymu 
na 1 g nosiče. Další zvyšování koncentrace enzymu na 
nosiči vedlo k poklesu relativní aktivity, což bylo pravdě-
podobně způsobeno sterickými zábranami vedoucími ke 
snížení přístupnosti vysokomolekulárního substrátu. Po-
dobný efekt byl pozorován při použití nosiče Sorsilen po 
imobilizaci endopolygalakturonasy9. 

U enzymu navázaného na Eupergit C docházelo ke 
zvyšování relativní aktivity se zvyšujícím se množstvím 
dávkovaného enzymu. Při nejvyšším možném množství 
navázaného enzymu (1,43 mg g–1) byla relativní aktivita 
více než 13 %. Důvodem pro takto vysokou relativní akti-
vitu ve srovnání s předchozími dvěma preparáty je pravdě-
podobně fakt, že enzym je na Eupergit C vázán kovalentně 
a tato vazba neovlivňuje negativně přístup substrátu do 
aktivních center imobilizovaných enzymů. 

 
Stabilita imobilizovaných preparátů v průběhu 
skladování 

 
Ačkoliv měl nejvyšší relativní aktivitu preparát 

na nosiči Eupergit C, z hlediska celkové aktivity vykazo-
val nejlepší výsledky imobilizát Sorsilen, a proto se tento 
preparát zdál být nejvhodnější pro praktické využití. Tento 
imobilizát však neměl dobrou skladovací stabilitu, během 
prvních tří týdnů došlo k poklesu jeho aktivity o téměř 
50 %. V případě preparátu s Eupergitem C se pokles akti-
vity projevil během dvou týdnů, a to o 30 %, a dále už 
nebyl zaznamenán. Preparát s PET nosičem byl první dva 
týdny stabilní, a po sedmi týdnech poklesla aktivita 
o 21 %. Ze všech nosičů je tedy po sledovanou dobu sedmi 
týdnů nejstabilnější. Ani v jednom případě nebyl pokles 
aktivity navázaných enzymů spojen s uvolňováním enzy-
mů z testovaných nosičů.  
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Operační stabilita imobilizovaných preparátů  
 
Operační stabilita imobilizovaných preparátů byla 

stanovena během konstantního průtoku roztoku substrátu 
(CMC) kolonou a je znázorněna na obr. 1. Aktivita imobi-
lizovaného enzymu na PET nosiči se ustálila po 
48 hodinách procesu, během kterých došlo k výraznému 
poklesu až na 30 % původní hodnoty, přičemž v průběhu 
následujících 20 dnů již nebyl zaznamenán pokles. U pre-
parátu se Sorsilenem došlo k poklesu aktivity po dvou 
dnech až o 90 % a po dalších třech dnech aktivita klesla na 
nulu. Za tento jev je zřejmě odpovědná vysoká nespecific-
ká sorpční kapacita nosiče, kdy došlo k jeho zahlcení sub-
strátem. Aktivita preparátu s Eupergitem C poklesla po 
prvních dvou dnech o 32 %, poté byl pokles jen velmi 
pozvolný a aktivita se pohybovala okolo 30 % původní 
hodnoty. 

  
Tepelná stabilita 

 
Imobilizace neměla pozitivní účinek na tepelnou sta-

bilitu celulolytického komplexu. Z obr. 2 lze vidět, že pre-
paráty s PET nosičem a Eupergitem C vykazovaly podob-
né vlastnosti, neboť stabilita zůstala nezměněna až do tep-
loty 50 °C a při vyšších teplotách postupně klesala, podob-
ně jako tomu bylo u volného enzymového komplexu. Pre-
parát se Sorsilenem se ukázal jako velmi teplotně nestabil-
ní, již při teplotě 50 °C nevykazoval žádnou aktivitu. Dů-
vodem by mohla být zvýšená sorpce substrátu na nosič 
v důsledku zrychlení jeho přenosu při zvýšené teplotě. 
Sorpce substrátu na tento nosič byla pozorována už při 
zjišťování operační stability tohoto preparátu (viz výše). 

 

Optimalizace pH a teplotní optimum 
 
Optimální pH pro preparát s PET nosičem se nezmě-

nilo ve srovnání s hodnotou pro volný enzym a bylo 4,8. 
V případě druhých dvou preparátů došlo k posunu optima 
pH na hodnotu 4,6 pro preparát se Sorsilenem a 4,4 pro 
preparát s Eupergitem C. Tento jev je vysvětlen tím, že 
změny chování v závislosti na pH mohou souviset 
s nábojem jak enzymu, tak nosiče10. 

Teplotní optimum enzymu imobilizovaného na PET 
nosič a Eupergit C zůstalo stejné jako u volného enzymu, 
a to 60 °C. Imobilizát Sorsilenu měl teplotní optimum při 
50 °C. Tato hodnota je však ovlivněna skutečností, že ce-
lulolytický komplex imobilizovaný na Sorsilen je při tep-
lotách vyšších než 50 °C nestabilní (viz Tepelná stabilita). 

 
Enzymová kinetika 

 
Kinetika imobilizovaných enzymů vykazovala chová-

ní podle modelu Michaelise a Mentenové. Po imobilizaci 
byl pozorován pokles limitních rychlostí u všech preparátů 
ve srovnání s volným enzymem (tab. I). S největší pravdě-
podobností byl tento pokles způsoben sterickými zábrana-
mi nebo sníženou katalytickou účinností enzymu. Hodnota 
Km pro enzym imobilizovaný na PET nosič a Eupergit C se 
také snížila, což bylo pozorováno i u celulolytického enzy-
mu navázaného na methakrylátový polymerní nosič 
Eudragit S-100 (cit.11). 

 
Způsob účinku 

  
Měřením poklesu viskozity bylo zjištěno, že u volné-

ho komplexu enzymů převládalo štěpení substrátu náhod-

Obr. 1. Srovnání relativní aktivity imobilizátů při kontinuál-
ním použití v koloně. Podmínky: substrát 0,25 % CMC 
s průtokem 3,5 ml.h-1 při laboratorní teplotě a pH 4,8; ○ PET 
nosič, ■ Eupergit C, □ Sorsilen  

Obr. 2.  Srovnání tepelné stability volného enzymu a imobili-
zovaných enzymových komplexů. Podmínky stanovení: 2 h 
inkubace preparátů při dané teplotě, ochlazení na 25 °C a stano-
vení aktivity na 1% CMC při 25 °C a pH 4,8; ● volný enzym, ○ 
PET nosič, ■ Eupergit C, □ Sorsilen  
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ným způsobem, tj. nejdříve se uplatňovaly endoglukanasy 
a vznikaly nižší oligosacharidy. Dimery a monomery se 
tvořily až ke konci reakce. Imobilizace na PET nosič ani 
kovalentní vazba na Eupergit C nezpůsobila výrazné změ-
ny ve způsobu degradace polymerního substrátu (obr. 3). 
Způsob účinku imobilizovaných celulolytických enzymů 
byl změněn jen v případě adsorpce na Sorsilen, kdy štěpe-
ní neprobíhalo náhodně, ale postupovalo podél řetězce 
molekuly substrátu. K podobnému zjištění dospěla studie 
imobilizace polygalakturonasového komplexu na Sorsi-
len12. Postupné štěpení bylo potvrzeno i analýzou produktů 
degradace na tenké vrstvě, kdy u volného enzymu a enzy-
mu imobilizovaného na PET nosič a Eupergit C byly 
v počátečních fázích reakce detegovány jen oligosachari-
dy. Monomer a dimer byl detegován jen u hydrolýzy poly-
merního substrátu enzymem imobilizovaným na Sorsilen. 

 
 

Závěr 
 
Nosiče z drcených PET lahví a Eupergit C se jeví 

jako vhodné k imobilizaci celulolytického enzymového 
komplexu, protože oba mají dobrou operační, skladovací 
i tepelnou stabilitu a nemění způsob účinku enzymového 
komplexu. Sorsilen, přestože měl nejvyšší sorpční kapaci-
tu a enzym imobilizovaný na tento nosič vykazoval nej-
vyšší celkovou aktivitu, se neosvědčil z důvodu nízké ope-
rační, skladovací i tepelné stability. Příprava nosiče 
z odpadních PET lahví je navíc ekonomicky výhodná, 
a tak by tento imobilizovaný preparát mohl být vhodný 
i pro průmyslové využití. 
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M. Zichováa, E. Stratilováb, M. Rosenbergc, and 

J. Omelkováa (a Institute of Food Science and Biotechno-
logy, Technical University, Brno, b Institute of Chemistry, 
Slovak Academy of Sciences, Bratislava,c Institute of Bio-
technology and Food Science, Slovak Technical Universi-
ty, Bratislava): Immobilization of Cellulolytic Enzymes 
on Poly(ethylene terephthalate) and   Polyacrylamide 
Carriers 

  
A cellulolytic complex was immobilized on poly-

(ethylene  terephthalate) (PET) carrier Sorsilen, poly-
acrylamide carrier Eupergit C and a newly developed car-
rier from crushed PET bottles. The properties of immobi-
lized enzymes such as pH and temperature optima, thermal 
stability, storage and operational stability, enzyme kinetics 
and the mode of action of immobilized enzymes were de-
termined. The results showed that the carrier from crushed 
PET  bottles and Eupergit C seem to be suitable for immo-
bilization of this enzyme complex since both have relative-
ly good operational, storage and thermal stability, and do 
not change the mode of action of the enzyme complex. 
The carrier from waste PET bottles is also inexpensive; so 
the immobilized preparation could be suitable for indus-
trial use. 

Tabulka I  
Hodnoty kinetických konstant 

  Km [g l–1] vlim [mmol min–1 mg–1] 

Volný enzym 13,856 103,093 

PET nosič 3,123 1,139 

Sorsilen 14,165 0,736 

Eupergit C 3,076 3,212 

Obr. 3. Závislost poklesu viskozity substrátu na nárůstu kon-
centrace redukujících skupin během hydrolýzy. Podmínky 
stanovení: substrát 0,8% CMC; pH 4,8; 30 °C; ● volný enzym, ○ 
PET nosič, ■ Eupergit C, □ Sorsilen 
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