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SZILÁRD FÁZISÚ BIOKATALIZÁTOROK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS GYAKORLATI

ALKALMAZÁSA

1.BEVEZETÉS

A mikroorganizmusokat nagy számban alkalmazzuk különböző anyagok 

előállítására és a felhasználásukkal előállított termékek igen széles skálát

alkotnak. Ezeknek a termékeknek az előállításával foglalkozó fermentácós ipar a 

gazdaságos termelés érdekében a legkorszerűbb technikai megoldásokat 

folyamatosan keresi és alkalmazza.

Az automatizált számítógépek segítségével vezérelt fermentorok korában a

technikai feltételek tökéletesítése mellett a termelékenység fokozásának

mégsem elhanyagolható elemei a fermentációban részvevő mikroorganizmusok 

produktivitásának emelése, amelyet folyamatos törzsfejlesztéssel biztosítanak.

A klasszikus törzsnemesítési eljárások mellett, amelyek a fermentációban

alkalmazott mikroorgnizmusok mutácóján és ezek tesztelésén alapulnak, a 

molekuláris genetika eszköztárának felhasználása új és hatékony utakat nyitott

meg a törzsfejlesztés előtt. Jelentősen megnőtt azoknak a

biotranszformációknak a száma, amelyekben a modern genetika eredményeit

felhasználó génsebészeti eljárásokat alkalmazták a mikroorganizmusok termelő

képességének fokozására.

A fokozott enzimaktivitással rendelkező mikroorganizmusok kifejlesztése

rendkívül fontos a tisztított enzimkészítmények gazdaságos előállításához,

valamint a mikrobák segítségével végbemenő biotranszformációs

folyamatokhoz.

A gazdaságosabb termelés másik lényeges útja a fermentáció folyamatossá 

tétele. Ezt a célt szolgálják azok az eljárások, melyek enzimek, mikrobiális ,



2

növényi vagy állati sejtek ismételt felhasználását szilárd fázisú biokatalizátorok

létrehozásával biztosítják. Ezek sorában az elsők között volt az enzimek

rögzítésének kidolgozása. Ennek következtében a nagy költséggel előállított 

enzimek, amelyek a fermentációs folyamat során korábban oldott állapotban 

voltak, különböző hordozókon való rögzítésük eredményeképpen nem távoztak 

el a rendszerből és ismételt felhasználásuk lehetővé vált. A felhasználásnak az

enzimaktivitás csökkenésének mértéke szabott határt. A rögzített sejtes 

rendszerek létrehozásának szintén a megnövelt életű biokatalizátor előállítása

volt a célja. Alkalmazásuk esetén a rendszerből a sejtek nem távoznak el,

lehetővé válik ezeknek a sejteknek a felhasználásával a fermentáció azonnali

újra indítása.

A rögzítés szükségtelenné teszi az egyes fermentor indítások közötti anyag és 

energia igényes sterilizálást, tisztítást, inoculálást és felnövesztést, mivel már a

fermentáció kezdeti szakaszában a mikroorganizmusok kellő mennyiségben 

jelen vannak ahhoz, hogy a várt biokémiai folyamat hatására végbemenjen a

biokonverzió.

A rögzített sejtek fontosságánál több oka van, ami miatt az érdeklődés egyre 

fokozottabban fordul feléjük. A rögzített sejtes rendszerek előállítása olcsóbb,

mint a rögzített enzimeké, mivel nincs szükség költséges enzimpreparálási 

lépésekre, azonkívül a több enzim által katalizált folyamatokhoz a sejt teljes 

enzimrendszere rendelkezésre áll. Kísérleti adatok azt bizonyítják, hogy az 

rögzített sejtek enzimei nagyobb stabilitást mutatnak, mint ugyanezen enzimek

rögzített változatai.

Általánosan elfogadott, hogy a bioaktalizátorok használata bizonyos

vonatkozásban előnytelenebb, mint a szervetlen katalizátoroké. Az aktív

biomassza alacsony koncentrációja és a nagy mennyiségben jelenlévő víz nem
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kedvez a folyamatok hatékonyságának. Ezeknek a kedvezőtlen hatásoknak a

csökkentésében is jelentős szerepe van a szilárd fázisú biokatalizátorok

alkalmazásának. A rögzftés ugyanis egységnyi térfogaton több aktív 

biokatalizátor felhasználását teszi lehetővé , ami a térfogati produktivitást emeli.

2. 2MIKROBIÁLIS ENZIMEK GÉNJEINEK IZOLÁLÁSA ÉS EXPRESSZÁLTATÁSA

2.1. Rnáz E

Ismert az a tény , hogy a prokarióta gének közvetlen transzkripciós termékei 

nem azonosak a sejtekben működő RNS molekulákkal. Mindegyik stabil RNS, 

mint pl. a rRNS-ek és néhány mRNS az Escherichia coli-ban ( E. coli ) és annak 

bakteriofágjában különböznek a gének elsődleges transzkripciós termékeitől. A

működőképes RNS molekulák a prokarióta sejtekben különböző érési

folyamatok eredményeképpen jönnek létre.

Ismereteink szerint az RNS polimeráz molekula, amely elkezdi a rRNS gének 

transzkripcióját, folyamatosan szintetizálja a policisztronos rRNS elsődleges 

transzkripciós termékeit. Az E. coli sejtek 7 riboszómális RNS transzkripciós 

egységet tartalmaznak, amelyekről a következő sorrendben íródnak át a rRNS-

ek: 16S rRNS, 23S rRNS, 5S rRNS.

A vezető szekvenciák tartalmazzák a pre 16 rRNS-t, a középső rész tRNS-eket, a

pre23 rRNS-t és a pre 5 rRNS-t foglalja magába. A befejező rész pedig néhány 

operon esetében ismét tRNS-eket hordoz.

Mielőtt a transzkripció befejeződne az endonukleázok már elkezdik a 

felszabaduló RNS lánc hasítását . Miközben az RNS polimeráz szintetizálja a 

policisztronos rRNS elsődleges termékeit, a megfelelő komplementer
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szekvenciák összekapcsolódásával létrejön az a szerkezet, amelyből az Rnáz III 

hatására kivágódik a 16 rRNS prekurzor.

Az Rnáz F és az Rnáz P hatására a középső régióból a szintézis során 

folyamatosan kivágódnak és felszabadulnak a tRNS-ek.

Amint az RNS polimeráz befejezi a 23S gén átfrását, szintén az Rnáz III

működésének hatására kihasftódik a transzkriptumból a pre 23 rRNS.

A továbbiakban az 5S gén termékeként képződő RNS lánc amint felvette a

megfelelő konformációt az Rnáz E enzim hatására pre 5 rRNS-é alakul. Az 

esetleg még képződő tRNS-eket az Rnáz P hasítja kk

A „processing" fent ismertetett folyamatát alátámasztja az a kísérleti megfigyelés 

is amely szerint csak mutáns sejtekben lehet kimutatni a 25S rRNS-t, amely a pre 

23 és pre 5 szekvenciákat tartalmazza és a 9S rRNS-t, amelynek része az 5S

rRNS.

A rRNS „processing" mechanizmusának tisztázásában nagy szerepe volt azon

törzseknek vizsgálatának, amelyek a rRNS bioszintézist érintő mutációkat

hordoztak. Az ilyen mutáns törzsekben olyan rRNS prekurzorok

halmozódhatnak fel, amelyek vad típusú sejtekben soha nem detektálhatóak.

Ezek a prekurzorok a „processing"-ben részvevő enzimek részletes vizsgálata

során szubsztrátként használhatók.

Apirion és Lassar (J. Bioi. Chem. 1978) Rnáz III törzs mutagenezisével egy olyan 

törzset hoztak létre, amely hőmérséklet érzékeny volt és poliakrilamid gélen 

vizsgálva a rRNS mintázatát azt találták, hogy a 23S és az 5S rRNS helyett 25S 

rRNS képződött.

Ha ezt a hőmérséklet érzékeny mutációt Rnáz lll+ genetikai háttérbe

transzdukálták a kapott törzs 23S képzése normális volt, de az 5S rRNS nem
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jelent meg 43 °C-on, a nonpermisszív hőmérsékleten. Ezt a recesszív, egypontos

mutációt /Tie3071-nek jelölték és az £. coli genom 24. percéhez térképezték.

Az új detektálható rRNS a 9S, amely magában foglalja a 5S rRNS-t és az ennek 

mindkét végén elhelyezkedő extra nukleotidokat.

Az rne gén által kódolt enzim az Rnáz E pontos működési mechanizmusát 9S

rRNS szubsztráton vizsgálták..

\S
2.1. A pRE101 plazmid nem tartalmazza a teljes rne gént (2, 5)

Az E. coli rne génjét, amely az Rnáz E-t kódolja, Ray és Apirion (J. Mól.

Bioi.1980, Biochem. Biophys. Rés. Commun. 1982) előbb fág vektorba, majd 

pBR322 plazmidba klónozta.

Az így nyert plazmid a pRE101 azonban nem komplementálta az rne3071

mutációt. A szerzők által kapott pozitív eredmény azzal magyarázható, hogy

recipiensként az N3431 E. coli törzset használták, amely genotípusa rne recA+,

így nem volt kizárva a rekombináció lehetősége.

Ennek bizonyítására a rne recA+ genetikai hátterű N5701 törzsből elimináltuk a a 

pRE101 plazmidot.

A vizsgált 69 telepből 57 Amps volt, tehát nem tartalmazták már a pRE101

plazmidot. Ha ezeknek a telepeknek 44 °C-on történő növekedését vizsgáltuk, 

mindegyik Ts+-nak bizonyult. Ezek a tények arra utalnak, hogy valóban

rekombináció játszódott le a bakteriális DNS és a klónozott fragment között, 

mivel az eredetileg rne Ts törzs a plazmid elvesztése után rne+ Ts+

tulajdonságokkal rendelkezett.
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A rekombinációt bizonyító következő kísérletben a kérdéses pRe101 plazmidot

olyan recipiens sejtbe transzformáltuk, amely rne' recA genotípusé volt. A

transzformálással kapott telepek továbbra sem nőttek 43 °C-on. A későbbi

vizsgálat kimutatta azt is, hogy in vivo jelöléssel a N3438/pRE101 törzs RNS 

mintázata a plazmid nélküli törzsével egyezik meg, tehát az rne gén mutációja 

miatt nem figyelhető meg az 5S rRNS-nek megfelelő jelölt RNS képződése.

2.1.2. A teljes gént tartalmazó kiónok izolálása (2, 5)

Ehhez a munkához az E. coli DNS-t EcoR I restrikciós enzimmel emésztettük,

majd a 10-20 kb-t tartalmazó fragmenteket agaróz gélelektroforézis után gélből 

izoláltuk. Az irodalmi adatok szerint ezek a fragmentek tartalmazhatták az rne

gént.

Az izolált fragmenteket pBR329 plazmidba ligáltuk, majd az N3438 (rne recA ) 

törzsbe transzformáltuk, és izoláltuk azokat, melyek AmpRTcRCmR

tulajdonságokkal rendelkeztek, és képesek voltak 44 °C-on nőni a

komplementáció eredményeként.

Ezekből a telepekből plazmid DNS-t (pRE102) izoláltunk és restrikciós

enzimekkel analizáltuk. Az inszert csökkentése érdekében néhány átklónozást 

kellett végrehajtani. így keletkezett a pRE107 és a jelzésű plazmid, amelyben a 

klónozott DNS fragment komplementálta az rne mutációt. Ezt az eredményt

tükrözte az in vivo jelölés is 44 °C-on. Az Rnáz E aktivitás, tehát az 5S rRNS

képződés a pRE 102 és pRE 107 plazmid esetében megegyezett az rne+ 

törzsével. A legkisebb fragmented a mely még komplementálni tudta az rne 

mutációt a pRE 11 7 jelzésű plazmid tartalmazta.
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2.1.3. A promoter helyének megállapítása (2, 5)

Az első utalások arra, hogy az rne gént promóterrel együtt sikerült izolálni abból

eredtek, hogy az 5.9 kb Pst I fragment a pBR 329 plazmidban (pRE107) mindkét

orientációban komplementálta az rne3071 mutációt. Ebből arra következtettünk,

hogy a transzkripció egy saját, belső promóterről indulhatott ki. A promoter 

helyének a lokalizálására a pGA 46 plazmidot használtuk. Ha a pRE 107

plazmidból a BamH I-Pst I fragmentet ( 4.2 kb ) a pGA 46 plazmid 

Bgl ll-Pst I helyére ligáltuk és az így nyert pRe109 plazmidot az N3438 törzsbe 

transzformáltuk, komplementációt figyelhettünk meg. A kapott telepek Ts+-ok

voltak, azonban alacsony, 7 pg/ml tetraciklin koncentráció esetén sem kaptunk 

TcR telepeket. Ezt úgy lehetett magyarázni, hogy vagy a fragmentben a promoter

nem megfelelő orientációjú a Te génre nézve, vagy a BamH I-Pst I fragment a 

promoter mellet egy terminátor jelet is tartalmaz. Ez utóbbit erősítette meg az a 

4.6 kb-ból előállíott szubklón is, amelynek jelenlétében a sejtek TcR-nek

bizonyultak 20 pg/ml antibiotikumot tartalmazó táptalajon is, de 44 °C-on Ts

fenotípust mutattak. Tehát a fragment nem tartalmazta a teljes rne gént, nem

tartalmazta a terminátort, de tartalmazta a promótert.

2.1.4. Rnáz E túltermeltetése (2, 5)

Az Rnáz E enzim aktivitásának a megállapítására in vitro „processing"-et 

végeztünk, amelyhez különböző baktériumtörzsek S30 fehérje kivonatát 

használtuk és vizsgáltuk képződött radioaktív 5S rRNS mennyiségét.

Az adatok azt mutatták, hogy azok a nagy kópiaszámban jelenlévő plazmidok,

amelyek tartalmazzák az Rnáz E enzim génjét, megemelik az enzimaktvitást a



8

sej'tekben. Ez az emelkedés két- háromszorosnak bizonyult. A fent ismertetett

eredményeket akkor kaptuk, amikor a kísérleteket 30 °C-on végeztük el.

Amennyiben az S30 kivonatot 44 °C-on előinkubálva végeztük el az in vitro

„processing"-et 30 °C-on, a pRE107 plazmidot tartalmazó törzs enzimaktivitása

megegyezett az N3438 rne' törzsével. Ebből feltételezhető, hogy a mutáns gént 

a kromoszómán és a vad típusú gént a plazmidon hordozó törzsekben a

termelődő Rnáz E enzim hőmérséklet érzékeny. Az enzim valószínűleg polimer 

formában létezik, és ilyen esetekben a kromoszómán lévő rne gén és a 

plazmidon lévő rne+ gén terméke összekeveredik, így a „hibrid" enzim aktivitása

a mutáns gént hordozó törzsével egyezik meg.

2.1.5. Az Rnáz E fehérje azonosítása (2, 5)

Ahhoz, hogy minél pontosabban meghatározhassuk az rne+ gén termékét, 

szükség volt a pRE107 plazmidban lévő fragment méretének a csökkentésére.

Ennek érdekében elkészítettük a pRe 107 plazmid deléciós térképét. Azt az 

inszertet hordozó plazmidot, amely rne recA" genetikai háttérben Ts+ nak

bizonyult, minisejteket létrehozó törzsbe transzformáltuk. A minisejteket 

elválasztottuk a kromoszómális DNS-t is hordozó sejtektől, és 35S-metioninnal

jelöltük a képződő fehérjéket, amelyeknek az azonosítását poliakrilamid gélen 

végeztük. Ennek során összehasonlítottuk az inszertet nem tartalmazó plazmid

és a különböző fragmenteket tartalmazó plazmidok polipeptidjeit. A legkisebb

fragmetet tartalmazó plazmidban a pRE109-ben három fehérjét lehetett

elkülöníteni: 40 000, 80 000 és 160 000 dalton molekulasúlyúakat. Ezen

fehérjék ossz molekulasúlya 280 000 dalton. Egy ekkora polipeptid kódolásához
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minimálisan 8,4 kb-nyi DNS szakasz szükséges. Mivel a pRE109 plazmidban lévő 

inszert 140 000 dalton molekulasúlyú fehérjét kódoló kapacitással rendelkezik 

bizonyosra vehető, hogy az Rnáz E enzim alegységszerkezetű - amit az in vitro 

„processing" eredményei is jeleztek - és a megjelenő polipeptidek a monomer, 

dimer és tetramer formáit reprezentálják.

2.2. Triptofán szintetáz (15)

A triptofánt, amely értékes takarmánykiegészítő, a fermentációs ipar 

egyre növekvő mennyiségben állítja elő. A statisztikák szerint a világ aminósav 

igénye és ezen belül a triptofáné is ugrásszerűen nő. Ennek oka az, hogy a 

kukorica (ill. a zein), amely pl. a hazai abraktakarmányok alapját is képezi, 

rendkívül szegény triptofánban. A termelés fokozásának útja új, hatékonyabb 

triptofán szintézisre képes törzsek kifejlesztése, illetve mezőgazdasági és ipari 

melléktermékek felhasználása a fermentációs folyamat során.

Mindkét út ötvözését terveztük amikor, az indol-triptofán átalakítására

törzsfejlesztéssel létrehozott baktériumok fermentációban való

alkalmazhatóságát vizsgáltuk.

Az aromás aminósavak bioszintézise, amelybe a triptofán is tartozik nagyon 

bonyolult szabályozási folyamat eredménye. A glükózból kinduló fermentáció

során a szintézisnek a triptofán felé való eltolása csak sok mutáció együttes

megvalósulása esetén lehetséges.

Az egyszerűbb törzsfejlesztés lehetséges útjához a megvalósítás vezérfonalát az

intermedier anyagcsere adta. Az indol a triptofán prekurzora az aromás

aminósavak bioszintézis folyamatában, s a konverziót a triptofán szintetáz enzim

katalizálja szerin jelenlétében. Az enzim alegység szerkezetű, kétfajta polipeptid
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láncból épül fel. Ennek megfelelően a trp szintetáz enzimet két cisztron kódolja: 

triptofán A és B. Elgondolásunk szerint az enzim génjeinek izolálásával, majd 

nagy kópiaszámú expressziós vektorba történő klónozásával az indol-triptofán 

biokonverzió hatékonysága megnövelhető. Ez kezdeti lépése lehet további 

törzsnemesítési eljárásoknak.

Ahhoz, hogy az említet biokonverzió nagyüzemi méretekben gazdaságosan 

végrehajtható legyen szükség van nagy mennyiségben jó minőségű indolra. Az 

indol ipari méretekben a kőszénkátrány lepárlása során képződik, azonban ez

karcinogén lehet, amely alkalmatlanná teszi a belőle előállított aminósavat arra,

hogy takarmány kigészítőként használják fel.

Az indol előállításának létezik egy másik módja is. Egy magyar szabadalom

alapján bizonyos vegyipari és gyógyszeripari termelési folyamatok

melléktermékének pirolízisével indol képződhet, amely nem tartalmaz rákkeltő

anyagokat. Fermentációs alkalmazhatóságát nemzetközileg is vizsgálták és

elismerték.

2.2.1. Triptofán A és В gének izolálása

Az E. coli Clontech génkönyvtárának szűrését egy olyan 300 bp nagyságú próba

felhasználásával végeztük el, amely a triptofán operon 3' végétől „downstreem"

1,5 kb-re helyezkedik el.

Az E. coli genomiális DNS-t tartalmazó fágokat Y1090 gazdabaktériumot

tartalmazó TOP agarban szélesztettük. A transzfer és a hibridizálás standard

módszerek szerint történt. A DNS próbát Boehringer random primer kittel

jelöltük. A hibridizálás során kapott pozitív kiónok DNS-ét restrikciós enzimekkel
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történő emésztéssel elemeztük, és azonosítottuk a triptofán operon

szekvenciájának ismeretében.

2.2.2. A triptofán szintetáz gének azonosítása genetikai és mikrobiológiai

módszerekkel

Az inszertek méretének csökkentésével izoláltunk egy olyan 3.5 kb hosszúságú 

DNS fragmented amely a triptofán operon szekvenciájának ismeretében

tartalmazta a triptofán szintetáz enzim A és В génjeit. A rekombináns

plazmidokat két vizsgálattal azonosítottuk:

Restrikciós analízissel igazoltuk a klónozott DNS fragment jelenlétét 

méret szerint, valamint a jellemző restrikciós hasítóhelyek meglétét.

Azt, hogy melyik izolált DNS fragment tartalmazta a teljes triptofán A és В 

géneket működőképes állapotban, a gén működésének eredményeként

létrejövő indol-triptofán biokonverzióval bizonyítottuk. Ehhez a klónozott

fragmenteket olyan triptofán genotípusé E. coli sejtekbe transzformáltuk

amelyekből a teljes triptofán operon hiányzott. Mivel rekombináció ilyen 

körülmények között nem léphetett fel, ezért midazok a kiónok, amelyeknek a 

jelenlétében az E. coli sejtek indolt tartalmazó minimál táptalajon képesek voltak

a növekedésre, tartalmazták a teljes triptofán A és В géneket.
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2.2.3. Triptofán A és В gének expresszáltatása Gram pozitív és Gram negatív

baktériumokban

A teljes triptofán A és В géneket tartalmazó DNS fragmenteket különböző kópia 

számú plazmidokba klónoztuk. Gram pozitív replikációs origót is tartalmazó 

konjugatív „shuttle" vektorok felhasználásával a triptofán szintetáz gént 

különböző fermentációs értékű ún. Coryneform baktérium fajokba sikerült 

bejuttatni. A megemelt géndózis hatásaképpen létrejövő triptofán szintetáz 

enzim aktivitásának növekedését, a termelődött triptofán mennyiségének 

összehasonlítását az ún. „trans-feeding" mikrobiológiai teszttel mutattuk ki. A 

termelt triptofánnak a környezetbe történő diffúziójával a különböző plazmidok 

dózisnövelő hatása szemmel láthatóvá vált.

Az eredmények azt mutatták, hogy a konstrukciók mind E. coli mind Coryneform 

baktérium sejtekben stabilan fennmaradtak, valamint azt is hogy a klónozott

triptofán szintetáz gén expresszálódott.

2.2.4. Az indol-triptofán konverzió mérésére alkalmas modellrendszer

kifejlesztése

Az irodalmi adatok felhasználásával olyan kísérleti modellt állítottunk össze,

amelynek segítségével lehetővé vált különböző kísérleti körülmények között a

klónozott triptofán szintetáz gének hatásainak követése az indol-triptofán 

átalakulás sebességére. Ezek az adatok az optimális tápanyagellátás körülményei

között elérhető reakciósebességre utalnak.

* J
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Az ultrahangos feltárással kinyerhető enzim aktivitásának mérésével szemben az

intakt sejtek alkalmazása esetén nincs olyan lépés, amelynek hatására az enzim 

károsodhatna. A mérések reprodukálhatóbbak.

A modellkísérlet során indolt, szerint és piridoxál 5-foszfátot adtunk a

rendszerhez, amely éjszakán át növesztett, stacioner fázisú sejtekből állt. A 

sejteket a kísérletek nagy többségében YTB (komplett) tápközegben 

növesztettük, 0,1 M-os foszfát pufferben, miután a pH érték folyamatos 

szabályozására a „batch" körülmények között nem volt mód.

A prekurzorként alkalmazott indolt detergensben oldva adtuk a sejtekhez. Triton 

használata esetén a sejtek nem károsodtak, szaporodási kinetikájuk nem 

változott meg.

További kísérleteink azt bizonyítják, hogy a detergensből a vizes fázisba

kioldódó indol mennyisége „batch" kísérletben kb. 0,5-1,5 mg/ml értékek között

van, gyakorlatilag a Tritonban oldott indol koncentrációjától függetlenül. A vizes 

fázis telítettnek tekinthető a prekurzorra nézve, ami a folyamatos indol adagolást 

helyettesítette.

A kísérleteket 10 ml-es rázatott kultúrában végeztük, amelyek 2,4 tf% - 

ban tartalmaztak Tritont. Miután a fermentáció során indol és triptofán egymás 

melletti meghatározása volt szükséges, nem tudtuk használni a hagyományos 

fotometriás módszereket. Szükségessé vált a minták HPLC-vel történő analízise

(Waters Nova-Pack C18-as oszlop).

A triptofán szintetáz génnel kapcsolatos törzsfejlesztési kísérleteink adatait

amelyet az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatásával végeztünk,

egyenlőre iparjogvédelmi okok miatt nem hoztuk nyilvánosságra.
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3. SZILÁRD FÁZISÚ BIOKATALIZÁTOROK ELŐÁLLÍTÁSA

Az 1970-es években kezdtek megjelenni olyan közlemények amelyek a 

különböző mikroorganizmusok rögzítésével foglalkoztak

Az érdeklődés középpontjába azért kerültek ezek az eljárások, mert olyan utat 

nyitottak meg, amely egyszerű, gyors, olcsó. Tulajdonképpen a fermentációs 

eljárások költségcsökkentése volt az elsődleges cél, ugyanis a rögzített sejtes 

rendszerekkel olyan ismételt működtetés valósítható meg, amely lehetővé teszi 

a biokatalizátor szakaszos, vagy folyamatos felhasználását.

Számos módszert dolgoztak ki a sejtek rögzítésére, ezek közül különösen

figyelemre méltó az adszorpción alapuló, illetve a térhálós szerkezetű

anyagokba történő rögzítés. A felhasználás körülményeitől függően sikerrel 

alkalmaztak számos mikroorganizmusnál agyaggolyót, faforgácsot, cellulóz 

származékokat, kálcium-alginátot, agart, agarózt, kollagént (J. Tampion, M. D. 

Tampion, Immobilized cells, Cambridge University Press 1987).

3.1. Térhálós szerkezetű gélek alkalmazása (3, 4, 13)

A Saccharomyces cerevisiae (5. cerevisiae) élesztősejtek rögzítésére különböző 

eljárásokat dolgoztunk ki. A sejtek szaporodási és biokonverziós képességeinek 

megtartását szem előtt tartva vizsgáltuk az egyes rögzítési eljárások 

alkalmazhatóságát. A kísérleti eredményeink azt mutatták, hogy a vizsgált

élesztő törzs esetében a poliakrilamid gélbe zárt sejtek a gyökös polimerizáció

során olyan mértékben károsodtak, amely már a hatékony felhasználást

kérdésessé tették.
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Pozitív eredmény adtak azok a kísérleteink, amelyek során a kíméletesebb, 

ionotróp gélekbe történő rögzítési eljárásokat alkalmaztuk. Ezek közül is a

kalcium-alginát gélek alkalmazása hozta meg azokat az eredményeket, amelyek 

lehetővé tették az így előállított rögzített sejtek további fermentációs 

alkalmazhatóságának vizsgálatát.

A 5. cerevisiae sejtek ugyanis a kétértékű kationok jelenlétében kialakított 

térhálós szerkezetű alginát gélekben megőrizték szaporodási képességüket, 

amelyet a gélekben mért élősejtszámok adatai bizonyítanak. A kiindulási 

sejtszám, amely megközelítően 1-5 x 106 sejt/ml gél volt, 24 órás 30 °C-on

történő rázatott körülmények közötti növesztés hatására 1-2 nagyságrenddel 

nőtt. A térhálós szerkezet fenntartása érdekében az alkalmazott tápközegnek 

folyamatosan tartalmaznia kelett Ca2+ ionokat olyan koncentrációban, hogy a 

gélek stabilitásának megőrzése mellett ne befolyásolja károsan a rögzített sejtek 

szaporodási és fermentációs képességét. Vizsgálataink szerint a 0,5% kalcium-

klorid koncentráció megfelet ezeknek a követelményeknek.

A rögzített élesztő sejtek szaporodása során azt tapasztaltuk, hogy a sejtek 

kiszaporodnak a gélekből. A kiszaporodás mértéke szoros összefüggést mutatott 

a tápközeg összetételével, a tenyésztés egyéb paramétereivel (hőmérséklet, pH, 

oxigén ellátottság) és a rögzített sejtek biológiai állapotával.

Eredményeink azt mutatták, hogy az élesztő sejtek a kalcium-alginát gélekben 

nemcsak életképesek maradtak, hanem megfelelő körülmények között

szaporodási képességüket is megőrizték.

A Gram negatív E. coli és Gram pozitív Corynebacterium sp. sejtek rögzítésére is

alkalmasnak bizonyultak a kalcium-alginát gélek. A baktérium sejtek szaporodási 

képessége nem károsodott, megfelelő tápanyag ellátás mellett rázatott lombik
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tenyészetekben a sejtek 107-108 élősejt/ml koncetrációban kiszaporodtak a 

tápközegbe a szilárd fázisú biokatalizátorból.

3.2. Preformált cellulóz gyöngyök biotechnológiai alkalmazása (11)

A sejtek bezárására használt kalcium-alginát gélek átmérője átlagosan 4 mm volt. 

A szaporítás során azt tapasztaltuk, hogy a gélszemcsékben a sejtszám nem 

egyenletesen oszlik meg. Az alginát gyöngyök külső felületén az ismételt 

felhasználás során a sejtek szinte kéregszerűen vonták be a hordozót. A jelenség

kialakulása arra utalt, hogy a gélszemcsék anyaga és szerkezete

megakadályozza a tápanyagok és az oxigén egyenletes bejutását a szemcsék

belsejébe. A jelentkező diffúziós gát miatt a biokatalizátor jelentős része nem

vesz rész a biokonverzióban. Ezért a rögzítéshez egy olyan hordozót kerestünk,

ahol ezek a hatások elhanyagolhatók. Szerkezetében és anyagában ideálisnak

mutatkoztak az un. nyitott pórusú preformált cellulóz gyöngyök, amelyek nagy 

fajlagos felületükkel (8-10 m2/g) alkalmasnak bizonyultak a különböző sejtek (S. 

cerevisiae, E. coli és Corynebacterium sp.) tartós adszorpciójára. A gyöngyök 

belső felületén, amely fizikai ingert jelent a sejtek számára, letapadnak a

mikroorganizmusok. Ezek a letapadt sejtek szaporodnak és részt vesznek a

biotranszformációban is. Nyitott, nagy pórusaik révén az anyagáramlást csak

csekély mértékben csökkentik. Különösen ígéretes lehet a cellulóz acetát

gyöngyök alkalmazása levegőigényes mikroorganizmusok rögzítésére.

A cellulóznak, mint természetes biopolimernek a felhasználásával kialakított

hordozó mikrobiológiai, kémiai és fizikai hatásokai szemben elég ellenállónak

bizonyult ahhoz, hogy tartósan felhasználható legyen biotranszformációs 

folyamatokban. Természetes anyaguk lehetővé teszi a biológiai lebontásukat,
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ezáltal az inaktiválódott biokatalizátor megsemmisítése nem okoz

környezetvédelmi problémát.

4. A SZILÁRD FÁZISÚ BIOKATALIZÁTOROK TULAJDONSÁGAI

4.1.Rögzített élesztősejtek tulajdonsága^ 6, 8,11 )

4.1.1. Rögzített élesztősejtek tulajdonságai „batch" rendszerben

A rögzítésnek a sejtekre gyakorolt hatásainak a megismerése érdekében

összehasonlítottuk a szabad és a rögzített sejtes kultúrákat különböző

fermentációs körülmények között. A fermentációs tápközeg szénforrásként

glükózt tartalmazott, citromsav-nátrium citrát puffer rendszerben. A S. cerevisiae

sejtek etanol fermentációs kapacitása szabadsejtes rendszerben erősen függ a 

közeg pH-jától. A kísérletek alapján a rendszer pH optimuma 4,0 volt. Ezzel 

szemben a rögzített élesztősejtek fermentációs kapacitása gyakorlatilag 

függetlennek bizonyult a hidrogén ion koncentrációtól, és nem függött a közeg

pH értékétől a gélekben található élesztősejtek száma sem. A preformált-cellulóz

gyöngyök szintén biztosították az élesztősejtek védelmét. Az eredmények azt

mutatták, hogy a gélbe zárt sejtek bizonyos fokig védettek a környezeti

körülmények változásaival szemben.
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4.1.2. Rögzített élesztősejtek tulajdonságai hosszú távú, szakaszosan ismételt

„batch" rendszerekben

A rögzített sejtes rendszerek egyik nagy előnye, hogy lehetővé válik a 

biokatalizátorok ismételt felhasználása. Ezért olyan kísérleti „batch" rendszereket

kellett vizsgálni, amelyek modellként szolgálhatnak a folyamatos fermentáció 

megvalósításához. Ennek érdekében a biokatalizátorokat meghatározott 

időnként friss tápközegbe helyeztük. Élesztősejtekkel a kísérleteket 60 cikluson

keresztül vizsgáltuk. A kapott eredmények azt mutatták, hogy kálcium-alginát 

gélbe zárva 5. cerevisiae sejtek hosszú távon jobban megőrizték fermentációs 

kapacitásukat, mint a szabadsejtes rendszerekben.

Ezenkívül a rögzítés nagyobb védelmet nyújtott számukra az optimálistól eltérő

környezeti hatásokkal (pH, hőmérséklet) szemben. Ez a védelem kedvezően

hatott a fermentációs kapacitásra.

4.2. Rögzített baktériumok tulajdonságai (11, 13)

Sikerrel alkalmaztuk a cellulóz-acetát gyöngyöket Corynebacterium sp. sejtek 

rögzítésére. A sejtek megtartották életképességüket és fermentácós kapacitásuk

sem romlott a vizsgált 15 fermentációs ciklus alatt.

A rekombináns plazmidot tartalmazó E. coli sejtek vizsgálata során azt

tapasztaltuk, hogy sejtek szaporodási képessége megmaradt mind a

gélbezáráson, mind az adszorpción alapuló rögzítések során. Azonban az indol

triptofánná történő átalakítása során lényegesen csökkent a konverzió 

hatékonysága a cellulóz- acetát gyöngyökben.
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5. SZILÁRD FÁZISÚ BIOKATALIZÁTOROK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

5.1. Etilalkohol előállítása

A fosszilis energiahordozók mennyiségének csökkenése a növényi biomassza 

energiahordozóvá alakítása felé fordította a kutatásokat. Ennek egyik lehetséges 

útja az etilalkohol fermentáció, amelynek folyamatossá tételéhez a rögzített 

biokatalizátorok alkalmazása szükséges.

A munkacsoportunk - amelynek tagjaként dolgoztam - részt vett a rögzített 

sejtekkel történő folyamatos etanol termelés hazai megvalósítását célzó

kísérletekben.

A kísérleti eredményeink adatokat szolgáltattak a hatékony folyamatos üzemű

bioreaktorok tervezéséhez.

5.1.1. Rögzített élesztősejtes bioreaktorok működését befolyásoló tényezők

(4, 10)

Laboratóriumi és léptéknövelési kísérleteinkhez perforált lemezekkel

szakaszokra osztott, vertikális elrendezésű, folyamatos üzemmódú fluid-ágyas

bioreaktort alkalmaztunk.

Megállapítottuk, hogy glükóz tartalmú tápoldat alkalmazása során a rögzített

élesztősejtek fermentációs képességüket a reaktor 35 napos működése során is

megőrizték.

A hígítási sebesség növelésével a reaktor produktivitási adatai bizonyos határok 

felett romlanak, de ennek a negatív hatásnak a csökkentésére alkalmas lehet a

reaktorból távozó sejtekkel végre hajtott utóerjesztési folyamat.
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Ugyanis a gélekből folyamatosan kiszaporodó sejtek jelenléte miatt a 

biotranszformációban nem kizárólag csak a kalcium-alginát gélbe zárt sejtek

vettek részt. A bioreaktorból távozó fermentlé utóerjesztését ezek a sejtek

végezhetik.

A biokatalizátor nagyobb tálcaszámon való elhelyezése nem növelte

számottevően az etanol termelést, mivel a kalcium-alginát gélek belsejében lévő

élesztősejtek felé meglévő diffúzos gát ezáltal nem csökkent, és a

fermentációban résztvevő élesztősejtek száma nem növekedett.

A reaktor produktivitása a rögzített biokatalizátor mennyiségének növelésével

fokozható volt, de nem növekedett a reaktor hossza mentén kialakuló etanol és

glükóz grádiens megszüntetését célzó kísérletekkel, amelyet a fermentációs

közeg átfolyási irányának szakaszos változtatásával értünk el.

5.1.2. Laboratóriumi és léptéknövelési kísérletek a folyamatos etanol

fermentáció megvalósításához (7, 12, 13)

Mezőgazdasági és konzervipari melléktermékeknek a folyamatos üzemű etanol

fermentációs feldolgozhatóságának vizsgálatát modellezte a melasz alapú

tápoldatok, valamint a természetes gyümölcslevek alkalmazása.

A 760 ml-es, kalcium-alginát gélbe zárt élesztősejteket tartalmazó, gyümölcslevet

felhasználó bioreaktor folyamatos etanol produkciója azt mutatta, hogy a

kísérletben alkalmazott almaié kiegészítés nélkül tartalmazott elegendő

tápanyagot a sejtek szaporodásához és az etanol termeléséhez. Az előzetes 

eredményeinket (4.1.1. fejezet) erősítette meg az is, hogy a gyümölcslé alacsony 

pH értéke nem csökkentette az átalakítás hatékonyságát, a térfogati teljesítmény 

6,3 kg/m3/óra volt.
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A léptéknövelési kísérleteink során melasz alapú tápoldatot használtunk a 

kalcium-alginát gélbe zárt élesztősejtek etanol termelésének vizsgálatára a 

BUSZESZ Budafoki Élesztő és Szeszgyárában, 2x50 I reaktortérfogatban.

A rendszer folyamatos 6 hetes üzemeltetése során a konverzió meghaladta a 

90%-ot. A térfogat teljesítmény 6,5 - 7,0 kg/m3/óra volt.

A cellulóz-acetát gyöngyökre adszorpcióval rögzített élesztősejtek is alkalmasak

voltak 35 napon keresztül a fermentációs hatásfok csökkenése nélkül a

folyamatos etanol produkcióra.

5.2. Triptofán előállítása

5.2.1. Triptofán előállítása rekombinációs pazmidot hordozó rögzített £. coli

sejtekkel (13)

A genetikailag módosított E. coli sejtek megnövekedett triptofán szintetáz 

aktivitása hatékony és gazdaságos indol alapú triptofán előállítással kecsegtet.

A szabadsejtes „batch" kísérletekben kapott értékek arra utaltak, hogy az

általunk előállított törzs (2.2. fejezet) produktivitása 2-3 szorosára nőtt a

gazdasejthez képest.

A korszerű, rögzített biokatalizátorok felhasználásán alapuló folyamatos

fermentációs technológia bevezetésének feltétele a biokatalizátor produkciós

képességének fenntartása hosszú időn keresztül.

Az alkalmazott E. coli sejtek azonban igen érzékenyen reagáltak a prekurzorként

alkalmazott indolra, amely már kis koncentrációban is a sejtek pusztulásához

vezetett.
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A hosszútávú szakaszos „batch" kísérletek eredményei azt mutatták, hogy a 

rendszer élősejtszámának csökkenése nem vonta maga után a produktivitás 

látványos csökkenését. A kalcium-alginát alapú rögzített sejtes E. coli rendszerek 

alkalmazásával sikerült elérni, hogy a folyamat során elpusztult sejtek triptofán 

szintetáz aktivitásukat megőrizve egy kvázi rögzített enzim rendszerként 

működve a vizsgált 13 fermentációs ciklus során megőrizték biokonverziós

aktivitásukat.

A rögzített biokatalizátor betöltötte védő szerepét, amit alátámaszt az az 

eredményünk, hogy amíg a szabadsejtes rendszerben a sejtek fél életideje 2 

napnak bizonyult, addig rögzített rendszer esetében ez az érték 12,2 nap volt.

A rögzített sejtes biokonverzió jótékony hatását mutatják a kísérlet során kapott 

L-triptofán koncentráció értékek is. Mivel a harmadik ciklus után már nem élő

rendszerrel van dolgunk, a továbbiakban lehetővé válik a fermentációs közeg 

összetételének megváltoztatása. Elhagyhatóak a sejtek szaporodásához 

szükséges anyagok, és a fermentációs közegnek az enzim stabilitását kell csak

biztosítani.

A „batch" kísérletek eredményeinkre alapozva egy olyan laboratóriumi méretű

fermentort terveztünk, és építtettünk meg, amely alkalmas szilárd fázisú

biokatalizátorok és levegőigényes mikroorganizmusok optimális felhasználására

is. A reaktor belső terének kiképzése azt eredményezi, hogy a készülék teljes

térfogatában egyenletes fázis-eloszlás alakul ki anélkül, hogy a gélszemcsék

megsérülnének a keverés hatására.
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