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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Keményítőhidrolízis és fermentáció kinetikai modellje
S

Keményítő koncentrációja (g/L)

MD

Maltodextrin koncentrációja (g/L)

G

Glükóz koncentrációja (g/L)

X

Biomassza koncentrációja (g/L)

LA

Tejsav koncentrációja (g/L)

N

Nitrogénforrás koncentrációja (g/L)

T

Hőmérséklet (K)

R

Általános gázállandó

t

Idő

Ez

A z parameter aktiválási energiája Arrhenius szerint (J/mol)

Az

A

z

parameter

pre-exponenciális

konstansa

Arrhenius

szerint

(z

mértékegységétől függ)
rn

n-edik reakciósebesség (g/L*h)

kcat

Az α-amylase átviteli száma a hőmérséklet függvényében (1/h)

Km

Az α-amylase Michaelis konstansa a hőmérséklet függvényében (g/L)

KN

A nitrogénforrás féltelítési állandója (g/L)

k1

A termékképzés növekedéshez kapcsolt állandója (Luedeking-Piret)

k2

A termékképzés növekedéshez nem kapcsolt állandója (Luedeking-Piret) (1/h)

Y

Biomassza hozama glükózra (g/g)

YN

Biomassza hozama nitrogénforrásra (g/g)

YP

Tejsav hozama glükózra (g/g)

pH és hőmérséklet leírása
JLA

Térfogati produktivitás tejsavra (g/L*h)

Jmax

Maximális térfogati produktivitás tejsavra (g/L*h)

k1

Michaelis pH-függvény konstansa (M)

k2

Michaelis pH-függvény konstansa (1/M)

[H]+

Proton koncentráció (=10(-pH))

A1, A2

Az Arrhenius-összefüggés pre-exponenciális konstansa (g/L*h)

E1, E2

Aktiválási energia (J/mol)
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a

A Gauss-felület pre-exponenciális konstansa

x0

Optimális pH (Gauss-felület)

y0

Optimális hőmérséklet (Gauss-felület) (°C)

b

Az optimális pH-tartományt leíró Gauss-konstans

c

Az optimális hőmérsékleti tartományt leíró Gauss-konstans (°C)

R

Általános gázállandó: 8,314 J*mol/h*K

Egyéb
YE

Élesztőkivonat (yeast extract)

SSF

Szimultán cukrosítás és fermentáció (simultaneous saccharification and
fermentation)

SHF

Szeparált hidrolízis és fermentáció (separate hydrolysis and fermentation)

CHF Kombinált hidrolízis és fermentáció (combined hydrolysis and fermentation)
LAB

Tejsavbaktérium (lactic acid bacteria)
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Célkitűzés

1. CÉLKITŰZÉS
Napjaink egyik legégetőbb problémája a hagyományos, többnyire fosszilis anyag- és
energiaforrások

kiváltása

könnyen

és

olcsón

beszerezhető,

ipari,

mezőgazdasági,

környezetvédelmi és gazdasági szempontból előnyösebb alternatívákkal. A mezőgazdasági
nyersanyagok nem élelmiszercélú felhasználása a fenntartható fejlődés jegyében világszerte
elindított egy új irányvonalat, amely olyan üzemek létrehozását tűzi ki célul, amelyekben
megújuló nyersanyag(ok)ból kiindulva széleskörűen felhasználható termék(ek) állítható(k)
elő. A fenti elképzelés jegyében született meg az ún. biofinomító koncepció, amely már
nevében is a kőolaj finomítókra reflektál, és olyan alternatívát nyújt azokkal szemben,
amelyben a megújuló, biomassza alapú nyersanyagok találkoznak a környezet- és
erőforrásbarát technológiákkal, egy komplex, gazdaságos egységet alkotva.
Kutatási munkám egy tervezett biofinomító tejsav fermentációs egységének
technológiai szempontú fejlesztésére irányult (1. ábra). A cél egy olyan technológiai
megoldás kidolgozása volt, amely a rendelkezésre álló kétféle (búza és cukorcirok)
alapanyagra egyaránt alkalmazható, és költséghatékony termelést tesz lehetővé.
A technológiai fejlesztések első lépése a megfelelő tejsavtermelő törzs kiválasztása
(mezofil és termofil körülményekre, egyszerű vagy összetett cukrok hasznosítására), a
kiválasztott törzsek tápanyagigényének vizsgálata, majd ezek alapján a különböző eredetű
nyersanyagokra épülő tápközeg optimálása. A biofinomító tervezése során etalonként egy
klasszikus glükóz alapú technológia vizsgálatát tűztem ki feladatul, amellyel a későbbiekben a
két

megújuló

nyersanyag

(búzakeményítő,

cukorciroklé)

szénforrásként

történő

felhasználhatósága összevethető. A kiválasztott nyersanyagokkal kapcsolatban célszerű
foglalkozni az előkészítési és tárolási/tartósítási problematikával is.
A tápközeg optimálási feladatok során a tejsav előállítási költségeinek minimalizálását
tartottam szem előtt, így elsősorban a tejsavbaktériumok által preferált, ám igen drága,
kereskedelmi élesztőkivonat kiváltására törekedtem, egyrészt különböző mezőgazdasági vagy
ipari melléktermékek alkalmazásával, másrészt az élesztőkivonat in-house előállítási
lehetőségeinek felvázolásával.
A nyersanyagok vizsgálatán felül a fermentáció technológiai paramétereinek és
megoldásainak optimálását is célul tűztem ki, így megvizsgáltam a mezofil tejsavtermelés
optimális hőmérsékleti és pH-tartományát, adaptáltam egy újszerű pH-szabályozási eljárást. A
búzakeményítő alapú technológiában sarkalatos pontnak tekinthető a keményítőhidrolízis és
fermentáció viszonya is, így célszerű összevetni, majd előnyösen alkalmazni a különböző
6
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technológiai megoldásokat (direkt fermentáció, szeparált hidrolízis és fermentáció, szimultán
cukrosítás és fermentáció).
A törzsek helyes megválasztása, valamint a tápközeg és a technológiai megoldások
optimálása

után

párhuzamos

laboratóriumi

léptékű

kísérletekkel

és

nagy

laboratóriumi/félüzemi léptékig történő növelésével ellenőrizhető az alkalmazott technológia
reprodukálhatósága és ipari léptékre való átültethetősége.
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1. ábra: A kutatási téma áttekintő ábrája

Irodalmi áttekintés

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. Biofinomító koncepció
A fenntartható fejlődés, gazdasági növekedés napjaink sokat citált témaköre, amelynek
kulcseleme a fenntartható erőforrások biztosítása az ipari termelésben, a kőolajalapú
nyersanyagok kiváltása, a nem megújuló erőforrások rohamos fogyásának megállítása. Míg az
energetika terén számos alternatív megoldás létezik (biomassza alapú, szél-, nap-, víz-,
geotermikus-, atomenergia), az anyaggazdálkodás kérdése a biomasszára mint nyersanyagra
korlátozódik, amelynek gazdaságos felhasználásával versenyképes zöld beruházások
hozhatók létre. A kutatás-fejlesztés, illetve a termelés és gazdaság terén is teljesen új
megközelítések szükségesek, ezek a megfontolások vezettek a ’90-es években a biofinomító
koncepciójához.
A biofinomítók kombinálják a termeléshez szükséges biotechnológiai és vegyipari
technológiákat és biomassza eredetű nyersanyagokat használnak ipari köztitermékek
gyártására (Kamm és Kamm, 2004). A zöld biofinomító definíciója 1997-ből származik: a
zöld biofinomítók a fenntartható, környezet- és erőforrásbarát technológiák és biológiai
nyersanyagok (regionális, célzottan fenntartható földhasználatból származó biomassza)
hasznosításának komplex (teljesen integrált) rendszerei. Az USA-beli megfogalmazás szerint
a biofinomító egy feldolgozó üzem teljes körű elve, ahol a biomassza alapanyag kivonása és
átalakítása zajlik, értékes, korábban kőolaj alapú technológiákkal előállított termékek gyártása
révén (Kamm és Kamm, 2004).
A biofinomítók fejlettségi fázisaik szerint a következőképp csoportosíthatók:
I.

Adott feldolgozási kapacitású, adott kiindulási anyagú, adott terméket előállító
üzem, amelyben takarmánycélú melléktermékek és szén-dioxid kibocsátás
történik. Nem flexibilis.

II.

Adott kiindulási anyagú, többféle főterméket, mellékterméket előállító üzem.
Rugalmasság az ipari és mezőgazdasági igényeknek megfelelően.

III.

Többféle kiindulási anyagú, többféle terméket előállító, többféle feldolgozási
eljárást alkalmazó üzem, amely rugalmasan illeszkedik a piaci igényekhez (2.
ábra).
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2. ábra: Biofinomító alapelvei (Kamm és Kamm, 2004)

A biofinomítók nyersanyagait, technológiáit és főtermékeit tehát úgy célszerű
megválasztani, hogy a körülményeknek és igényeknek megfelelően módosítható legyen az
adott üzem. A tejsav, mint egy biofinomító lehetséges főterméke, számos további vegyület
kiindulási alapanyaga lehet, amelyek egyszerű szintetikus lépések útján nyerhetők ebből a
sokrétűen felhasználható köztitermékből.

2.2. A tejsav (2-hidroxi-propionsav)
2.2.1. Tejsav, előállítása, története
A tejsav egy három szénatomos, természetben is előforduló α-hidroxikarbonsav,
számos biokémiai folyamat résztvevője, képlete: C3H6O3. Oldatban disszociál, amelynek
H

eredménye a laktát ion: CH3CH(OH)COO−.
A tejsav királis molekula, két optikai izomerrel: L-(+)-tejsav és D-(-)-tejsav (R-tejsav és
S-tejsav), melyek közül az L-izomer rendelkezik nagyobb biológiai szereppel. Ipari előállítása
fermentációs úton, szénhidrátokból kiindulva, vagy szintetikus úton laktonitrilből történhet.
Az optikailag tiszta enantiomert eredményező fermentációs előállítás azonban nagyobb
jelentőséggel bír jelenleg (3. ábra) (Wee et al., 2006). Elsősorban élelmiszeripari alkalmazása
fontos, de 2002 óta nagy ugrás tapasztalható a műanyag iparban történő felhasználásában is,
és az elkövetkezendő 20 évben akár egy millió tonnás mennyiségben előállított biotermékké
léphet elő (Chahal és Starr, 2006).
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3. ábra: A tejsav szintetikus és bioszintetikus előállítása (Wee et al., 2006)

Mind szintetikus, mind biológiai előállítása több évtizedes múltra tekint vissza, és egyre
szélesebb körű felhasználása révén az utóbbi pár évtizedben valóban egy alacsony árú, nagy
mennyiségben előállított (low-value, high-volume) fermentációs termékké vált. A mai ipari
előállításához vezető rövid történetét az 1. táblázat foglalja össze.
1. Táblázat: A tejsavtermelés történeti áttekintése (Rojan et al., 2007a)
Dátum
1780
1789
1857
1950-es évek
1960-as évek
1982
1990-es évek
1997
Jelen

Történeti esemény
Scheel aludttejben mutatta ki a tejsavat
Lavoisier adta a tejsav elnevezést („acide lactique”), feltételezve, hogy a tej egyik komponenséről van szó
Pasteur jött rá, hogy egy mikrobiális fermentáció terméke
Évi 5000 kg-os termelés, fermentációs úton
Kémiai szintézis laktonitrilből
Évi 24-28 ezer tonnás termelés
Évi 40 ezer tonna: CCA Biochem (Hollandia), Archer Daniels Midland (ADM) – fermentációs, Sterling Chemicals
(USA), Musashino (Japán) – szintetikus
Cargill-Dow üzemében megkezdődött a politejsav-gyártás, csak fermentáció alapú tejsavból
Nature Works LLC (USA), Purac (Hollandia), Galactic (Belgium), Cargill (USA), és kínai vállalatok, jelenlegi igény
(főleg PLA miatt): 130-150 ezer köbtonna évente

A nem racém (DL) vagyis optikailag tiszta formában jelenlévő tejsav igen higroszkópos
vegyület lévén általában koncentrált (90%-os) oldatban érhető el, amely legtöbb esetben
tartalmaz laktoil-tejsavat (dimer) vagy a tejsav egyéb oligomerjeit. Vízoldható és vízzel
elegyedő oldószerek is jól oldják. Legfontosabb tulajdonságait a 2. táblázat foglalja össze.
2. Táblázat: A tejsav tulajdonságai (Purac, 2000)
Chemical Abstracts száma
Képlete
Kémiai elnevezése
Moláris tömege

CAS.-Reg.-No. [79-33-4]
C3H6O3
(S)-2-hidroxi-propionsav
90
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folyékony
enyhén savanyú

Fizikai megjelenése
Íze
Olvadáspontja (°C)
Forráspontja (°C)
Vízoldhatósága
Disszociációs foka (25 °C)
Puffer tartománya
pH (0,1% oldat, 25 °C)

53
258
korlátlanul elegyedő
pKa1 3,86
pH 2,5-5,0
2,9

Az említett laktoil-tejsav a tejsav alkoholos és karbonsav tulajdonságai révén jön létre,
két tejsav molekula közti lineáris észteresedéssel. Ugyanezen tulajdonságai révén keletkezik a
gyűrűs származéka, a dilaktid is (3 formában: D,D; L,L; D,L). A laktoil-tejsav további
kondenzálásával hozható létre a politejsav, amely a tejsav lineáris poliésztere, nem
meghatározott lánchosszal. A dilaktid gyűrűfelnyílásos polimerizációja (ón(II)-klorid
katalizátor segítségével) szintén politejsavat eredményez, és általában az ezen az útvonalon
létrehozott vegyület elnevezéseként alkalmazzák a politejsav kifejezést (Chahal és Starr,
2006). A politejsav mint lebontható műanyag előállítása mellett a tejsav számos egyéb ipari
alkalmazásban is igen sokrétűen felhasználható.
2.2.2. Politejsav (PLA)
A politejsav, amely egy környezetbarát alternatívája a korábbi, kőolaj bázisú
műanyagoknak, az 1990-es években kapott nagyobb figyelmet mint a biodegradálható
műanyagok gyártásának prekurzora. Lebonthatóságának, termoplasztikus tulajdonságának és
egyéb

kedvező

fizikai

paramétereinek

köszönhetően

kezdték

el

alkalmazni

csomagolóanyagként, prosztetikus eszközökben és humán gyógyszerekben.
A tejsav királis természete folytán számos formája lehet a politejsavnak és ezen
polimerek fizikai tulajdonságai az izomer-összetételétől függnek. A poli-L-tejsav (PLLA)
37%-ban kristályos, üvegesedési hőmérséklete 50-80°C, olvadási hőmérséklete 173-178 °C,
és mivel jó szakítószilárdsággal és kis nyújthatósággal bír (3. táblázat), megfelelő anyag
ortopédiai termékek előállítására (rögzítő csavarok, szalagok stb.), kardiovaszkuláris
alkalmazásokban, fogászati eszközökben és különböző sebészeti felhasználásokban (Rojan et
al., 2007a).
3. Táblázat: A különböző műanyagok fizikai tulajdonságai (Pandey, 2006)
PLLA
3

Sűrűség (g/cm )
Szakítószilárdság (MPa)
Young modulus (MPa)
Nyújthatóság/törés (%)
Költség ($/font)

1,27
66,7
3300
4
2-10

PET
1,34
55,9
2600
300
1,5

PS
1,04
43,1
3300
2
1,1

PP
0,90
37,3
2100
700
-
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A politejsav előállítására két út kínálkozik.
1. Polikondenzáció:
A tejsav polimerek főként laktil egységekből állnak, vagy az egyik sztereoizomert, vagy
mindkét laktil formát felhasználva különböző arányban. A polikondenzáció hátránya az
alacsony moláris tömegű polimer (1,6*104), amelynek kiküszöbölésére a tejsav, víz és
politejsav egyensúly eltolását alkalmazzák a szerves oldószerben, vagy egy többfunkciós
elágazó ágenssel adnak csillag alakzatot a polimernek. Bifunkciós ágens jelenlétében (dipól és
disav) telehélikus polimerek 1 jönnek létre, amelyek összekapcsolhatók nagyobb moltömegű
polimerekké valamilyen csatoló ágens segítségével (pl. di-izocianát) (Narayanan et al., 2004).
2. Gyűrűfelnyílásos polimerizáció:

4. ábra: Polilaktid előállítása

A gyűrűfelnyílásos útvonal a tejsav polikondenzációjával indul, ezt egy depolimerizáció
követi egy ciklikus dimerré, a laktiddá, amely gyűrűfelnyílásos polimerizációval nagy moláris
tömegű polimerré (2*104 – 6,8*105) alakul. A depolimerizációt általában a polikondenzáció
hőmérsékletének emelésével és a nyomás csökkentésével, illetve a keletkező laktid
kidesztillálásával érik el.
A gyűrű felnyílásos polimerizáció módszerei: oldatban történő polimerizáció,
oldószernélküli polimerizáció, olvadék polimerizáció és szuszpenzió polimerizáció. A
polimerizációs folyamat lehet kationos, anionos, koordinációs vagy szabadgyökös.
Katalizátorként átmeneti fémeket alkalmanak (ón, alumínium, ólom, cink, bizmut stb.). A
tejsav alapú polimerhez ko-polimerizációval egyéb gyűrűs monomerek kapcsolhatók, a
leggyakrabban használt ko-monomerek a glikolid, a kaprolakton, a valerolakton, a dioxipenon
és a trimetil-karbonát. A gyűrű felnyílásos polimerizáció előnye, hogy a kémiai reakciók
pontosan irányíthatók, így a keletkező polimer tulajdonságai is befolyásolhatók (Narayanan et
al., 2004).
A

különböző

molekulatömegű

polimereket

vizsgálva

kiderült,

hogy

nagy

molekulatömegű politejsav egy lépéses polimerizációval is előállítható megfelelő azeotróp
1

Mindkét láncvégen funkciós csoportot hordozó polimerek.
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oldószerek használatával. A katalizátor koncentrációja, a polimerizáció ideje és hőmérséklete
jelentős hatással bír a polimer hozamára, molekulatömegére és optikai forgatóképességére
(Narayanan et al., 2004).
A PLA alapú műanyag termékek ökológiai előnye a biológiai bonthatóságuk, ami
történhet akár mikrobiológiai, akár enzimes úton. A legtöbb PLA-t bontó mikroorganizmus a
Pseudonocardiaceae

családba

vagy

az

ahhoz

kapcsolódó

nemzetségekbe

tartozik

(Amycolatopsis, Lentzea, Kibdelosporangium, Streptoalloteichus, Saccharothrix). Az enzimes
bontásban nagy szerepük van a proteázoknak és a lipázoknak (5. ábra).

5. ábra: A politejsav bonthatósága (Pandey, 2006)

A PLA biodegradációja 60°C-nál magasabb hőmérsékleten, komposztálással oldható
meg, amelynek első fázisa (2 hét) során a PLA hidrolízise történik vízoldható komponensekké
és tejsavvá, majd gyors metabolizmus útján ezen komponensek szén-dioxiddá, vízzé és
biomasszává alakulnak (Pandey, 2006).
2.2.3. Tejsav piaci helyzete – ipari megvalósulások
A PLA és a biooldószerek jelen piaci helyzetének köszönhetően a tejsavra vonatkozó
igény évente akár 19%-kal is növekedhet a jövőben, és mivel a PLA eladási ára a jelenlegi 2,2
US$/kg árról a felére eshet, így a tejsav előállítási költségeit mindenképp 0,8 US$/kg ár alá
kell szorítani (Pandey, 2006, Wee et al., 2006).
1990 óta az élelmiszeripari tejsav (min. 88%-os) piaci ára 2,5-2,75 US$/kg értékről 1,92,4 US$/kg értékre csökkent (Villadsen, 2000), köszönhetően a növekvő fermentációs
előállítási volumennek. A tejsav fermentációs témakörben azóta számos technológiai
fejlesztésre vonatkozó szabadalom jelent meg, és a korábbi kőolaj alapú technológia szinte
teljesen kiszorult a gyártásból. A 4. táblázat néhány nagy tejsavgyártót listáz, de egyéb
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vállalatok, mint az Ecochem, DuPont ConAgra, Dow Chemicals (Cargill) is jelentős tejsavelőállítók.
4. Táblázat: Fő tejsavtermelő cégek (Chahal és Starr, 2006)
Vállalat
NatureWorks LLC
Purac
PGLA-1
Galactic
Anhui BBCA & GALACTIC Lactic Acid Company
Limited (B&G)
Archer Daniels Midland (ADM)
Musashino

Helyszín
Nebraska,
USA
Hollandia
Spanyolország
Brazília
Nebraska,
USA
Belgium
Kína
Illinois, USA
Japán

Megközelítő
kapacitás
(103 t/év)

Megjegyzések

180 PLA gyártás, Cargill Inc. leányvállalata
30-50
20-30 CSM leányvállalata
15-20
35 Purac és Cargill Inc. közös vállalata
20 Finesucre leányvállalata
Galactic és BBCA Biochemical Co. Ltd. közös
30
vállalata
20-30
15 szintetikus tejsav előállítás

A világ tejsav gyártó kapacitása 450 ezer tonna évente. A pontos értékek nem
publikusak, és a táblázatban szereplő vállalatokon kívül számos kisebb (<15 ezer tonna)
tejsav termelő üzem létezik, főként Kínában és Indiában. A PLA-nak köszönhető
növekedésből fakadóan a tejsav termelő üzemek léptéke drámaian nő (lásd a Nature Works
180 ezer tonnás kapacitása), ezáltal lassan lehetővé válik a PLA előállítási költségének
csökkentése és versenyképes pozícióba lépése is a műanyag piacon. A következő 15-30 évre
szóló prognózisok szerint a PLA ára kedvezőbb lesz a kőolajalapú technológiák termékeinél.
Ezt felismerve a kínai kormány támogatást kezdeményezett a PLA üzemek létrehozására és
bővítésére, céljuk az éves millió tonna nagyságrendű PLA termelés 2025-re (Chahal és Starr,
2006).
A PLA előállítás gazdaságossá tételéhez technológiai szinten igen sok újítás látott
napvilágot az utóbbi időben: a fermentációs technológia, az elsődleges és másodlagos
tisztítási műveletek, a polimerizáció és a tejsav egyéb kémiai konverziója mind fontos pontjai
a fejlesztéseknek. Újabb és újabb szabadalmak jelennek meg ezen témaköröket érintve, és bár
a tejsav feldolgozási műveletek jelentős részét teszik ki a tejsav előállítási költségeinek, a
fermentációt érintő technológiai megoldások továbbra is nagy kihívást jelentenek (Narayanan
et al., 2004).
2.2.4. Tejsav metabolizmus
A tejsavat előállító mikrobáknak két jelentős csoportja van: baktériumok és fonalas
gombák. Habár a legtöbb kutatásban elsősorban anaerob tejsavbaktériumokat (LAB)
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alkalmaznak

tejsavtermelésre,

a

fonalas

gombákkal

(pl.

Rhizopus)

zajló

aerob

fermentációkkal is sűrűn lehet találkozni.
A tejsavbaktériumok esetében két csoportról beszélhetünk: míg az ún. homofermentatív
baktériumok a glükózt kizárólag tejsavvá alakítják az Embden-Meyerhof-Parnas útvonalon
keresztül (glikolízis), a heterofermentatív törzsek esetében egyéb útvonalak is lehetségesek
(elsősorban etanol termelés). A homofermentatív útvonal előnye, hogy az 1 mol glükózból 2
mol tejsavvá történő átalakítás több mint 0,90 g/g hozammal megy végbe (és szemben a
heterofermentatív útvonallal, 2 mol ATP keletkezik), így ipari termelésre csak ezen útvonalra
képes törzsek alkalmazhatók (Wee et al., 2006).

6. ábra: Tejsavbaktériumok katabolikus útvonalai: A: homofermentatív, B: heterofermentatív, C: vegyes
savas erjedés, P = foszfát, LDH = laktát-dehidrogenáz, PFL = piruvát-formát-liáz, PDH = piruvátdehidrogenáz (Hofvendahl és Hahn-Hagerdal, 2000)

A

fakultatív

heterofermentatív

törzsek

esetében

hexózok

átalakításakor

a

homofermentatív útvonal megy végbe, míg pentózokat alkalmazva szénforrásként a mikrobák
heterofermentatív

útvonalra

váltanak.

A

tejsavbaktériumok

többsége

fakultatív

heterofermentatív, tehát képes a pentózok bontására is (kivétel pl. Lactobacillus delbrueckii).
Az ún. kevert savas erjedés homofermentatív törzseknél fordul elő, glükóz limitáció, egyéb
szénforrás (maltóz, galaktóz, laktóz), vagy alacsony hőmérséklet vagy pH esetében
(Hofvendahl és Hahn-Hagerdal, 2000, 6. ábra).
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2.3. Tejsavtermelő mikroorganizmusok
2.3.1. Tejsavtermelés fonalas gombákkal
Tejsav fermentációs előállítására mind baktérium, mind fonalas gomba törzsek
alkalmasak. Habár a legtöbb jelenlegi kutatás tejsavbaktériumok (LAB) használatával zajlik, a
fonalas gombák, például a Rhizopus, Mucor, Monilia törzsek szintén képesek tejsavtermelésre
a glükóz aerob hasznosításával. Egyes Rhizopus törzsek (R. oryzae, R. arrhizus) amilolitikus
enzimaktivitással is rendelkeznek, így képesek a keményítő direkt átalakítására L-(+)tejsavvá. A fonalas gombákkal történő fermentáció előnye, hogy a Rhizopus törzsek egyszerű
tápközeget igényelnek (pl. szervetlen nitrogénforrásokkal), magas cukorkoncentrációt is
elviselnek és optikailag tiszta L-(+)-tejsavat termelnek, ehhez azonban levegőztetés
szükséges, lévén obligát aerob mikrobák. A gomba alapú fermentációk hátránya továbbá az
alacsony produktivitás, amely feltehetőleg a limitált oxigénátadásnak köszönhető a
tápközegben. A gyenge hozam (72-79%) pedig részben a melléktermék-képződésnek (etanol,
fumársav, ecetsav), részben a szénforrás nem energetikai célú hasznosulásának köszönhető
(Wee et al., 2006, Rojan et al., 2007a).
Az első szubmerz, fonalas gombával végzett fermentáció Lockwood nevéhez köthető
(Lockwood és Ward, 1936, Rojan et al., 2007a), ekkor ismerték fel először a szubmerz
fonalas gombákkal végzett fermentáció előnyeit. A későbbiekben ebben a témakörben számos
tanulmány jelent meg (Függelék – 1. táblázat), amelyekben magasabb hozamokról (85-88%),
jobb produktivitás értékekről számoltak be, így egyre inkább versenyképessé válik a fonalas
gombák alkalmazása.

2.3.2. Bakteriális tejsavtermelés
2.3.2.1. Tejsavbaktériumok
A tejsavtermelésről szóló irodalmak 90%-a a bakteriális fermentációkkal kapcsolatos
kutatásokról számol be. A Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc és Enterococcus
nemzetségekbe tartoznak a legszélesebb körben ismert termelők (Rojan et al., 2007a).
A „Bergey’s Manual of Determinative Bacterilogy” 9. kiadása a tejsavbaktériumokat a
következő csoportokra osztja (Litchfield, 1996):
17. csoport: Gram-pozitív kokkuszok: Lactococcus spp., Enterococcus spp.,
Pediococcus spp., Saccharococcus sp., Streptococcus spp.
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18. csoport: endospóraképző Gram-pozitív pálcák és kokkuszok: Bacillus spp.,
Sporolactobacillus sp.
19. csoport: szabályos, nem-spóraképző Gram-pozitív pálcák: Lactobacillus spp.
A tejsavbaktériumok a mikroorganizmusok egy különálló csoportját alkotják, sok közös
vonással, azonban igen változatos filogenetikai jellemzőkkel. Gram pozitív baktériumokról
van szó, amelyek a metabolizmusuk részeként tejsavat termelnek, habár a különböző
nemzetségek eltérő hozammal állítják azt elő adott szubsztráton (a hozam tehát törzsre
specifikus jellemző). Egyes tejsavbaktériumok módosítani tudják metabolikus útvonalukat is
a környezet változására reagálva (pl. cukorfajta és koncentráció változása, fakultatív
heterofermentativitás) (Villadsen, 2000).
A tejsavbaktériumok metabolikus útvonaluk alapján a korábban említett két csoportba
sorolhatók: homo- és heterofermentatív törzsek. Ipari alkalmazásokban a szénforrás
hasznosítása szempontjából előnyösebb homofermentatív törzseket részesítik előnyben (Wee
et al., 2006). A legtöbb iparban használt törzs szabadalommal védett, és többségük a
Lactobacillus nemzetségbe tartozik.
A tejsavbaktériumok a legszélesebb körben tanulmányozott mikroorganizmusok közé
tartoznak, igen fontos új fejlesztések születtek a közelmúltban a multidrog rezisztencia,
bakteriocinek, ozmoreguláció, autolizinek és bakteriofágok témakörében. Szintén jelentős
erőfeszítések mutatkoznak az élelmiszeriparban is használható genetikailag módosított
tejsavbaktériumok

fejlesztésében

(Narayanan

et

al.,

2004).

Az

iparilag

előnyös

mikroorganizmusok ismérve az olcsó nyersanyagok gyors és teljes átalakítása, minimális
nitrogéntartalmú kiegészítések igénye, magas tejsavhozam az adott enantiomerre nézve
(valamint magas enantiomer tisztaság) és az alacsony pH-án illetve magas hőmérsékleten
történő felhasználhatóság, lehetőleg minél alacsonyabb sejthozammal és elhanyagolható
mennyiségű melléktermék-képződéssel. Szintén lényeges szempont a különböző szénforrások
alkalmazhatósága (mono-, di- vagy poliszacharidok átalakítása). A hőmérséklet és pH fontos
faktorok mind a szaporodásra, mind a tejsavtermelésre nézve, így az olcsó nyersanyagok
feltérképezése mellett ezen paraméterek meghatározása is hozzájárul a hatékony, gyors és
iparilag versenyképes bakteriális tejsavtermeléshez (Wee et al., 2006).
2.3.2.2. Mezofil tejsavtermelés egyszerű cukrokon és keményítőn
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Az optimális szaporodási hőmérséklet szempontjából mezofil (15-45°C) és termofil (4580°C) törzseket különböztethetünk meg. A legfontosabb, mezofil törzsekkel kapcsolatban
fellelhető tanulmányokat a Függelék 2. táblázata tartalmazza.
A

táblázatban

szereplő

tanulmányok

két

fő

irányvonalat

képviselnek

a

tejsavszintézishez felhasznált szénforrás szerint: a legtöbb esetben megújuló szénforrásokból
indulnak ki, ám a fermentációs tápközegben a nyersanyag egyszerű cukrok vagy
poliszacharidok formájában is jelen lehet. A tejsavbaktériumok többsége csak az egyszerű
szénhidrátok (mono- vagy diszacharidok) asszimilációjára képes, így a keményítő (Oh et al.,
2005, Rojan et al., 2006a), cellulóz vagy lignocellulóz alapú fermentációkat megelőzően a
poliszacharidok

fizikai

és/vagy

kémiai

előkezelése,

valamint

enzimes

bontása

elengedhetetlen. Ennek ellenére a keményítő bontására nem alkalmas törzsek felhasználása
ipari szinten megoldható többféle módon (Rojan et al., 2007a).
Az egyik útvonal, a leggyakrabban alkalmazott technika, a hidrolízis és fermentáció
elkülönült, egymást követő megvalósítása (SHF – Separate Hydrolizis and Fermentation),
amikor a keményítő (vagy cellulóz) glükózzá történő hidrolízise (elfolyósítás és cukrosítás)
időben megelőzi a fermentációt, de egyre elterjedtebb megoldás a szimultán cukrosítás és
fermentáció (SSF – Simultaneous Saccharification and Fermentation) is, amelynél a két
folyamat párhuzamosan zajlik. A felvázolt technikák előnyeiről és hátrányairól a
Tejsavtermelő technológiák c. fejezetben részletesen szólok.
A táblázat másik csoportját az ún. amilolitikus tejsavbaktériumok alkotják
(Lactobacillus manihotivorans, L. amylovorus, L. amylophilus), amelyek a már tárgyalt
Rhizopus törzsekhez hasonlóan direkt fermentációra is képesek, mivel rendelkeznek a
keményítő bontásához szükséges elfolyósító és cukrosító enzimekkel. Esetükben a glükóz
mint szénforrás már alacsony koncentrációban is gátlást okoz, adaptációval azonban képesek
a keményítő monomerének konverziójára is (Zhang és Cheryan, 1991).
A szénforrás tekintetében a glükóz a legkönnyebben asszimilálható nyersanyag, de a
tejsavbaktériumok többsége (lévén tejtermékekből izolálhatók) a laktóz bontására is képes,
így a tejsavó előkezelések nélkül is alkalmas fermentációra (Senthuran et al., 1999,
Fitzpatrick et al., 2003, Yun et al., 2003, Büyükkileci és Harsa, 2004, Panesar et al., 2010).
Egyes törzsek a hatszénatamos cukrokon túl képesek pentózok felhasználására is, így a
lignocellulózokból származó xilóz hasznosítása is megoldható (Iyer et al., 2000, Yun et al.,
2003).
2.3.2.3. Lactobacillus nemzetség
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A legtöbbet citált tejsavbaktériumok csoportját a Lactobacillus nemzetség tagjai
alkotják. Ezek nem mozgékony, nem spóraképző pálcikák, amelyek nem képesek a citokróm
és a porfirin (légzési lánc részei) létrehozására, a proton-gradiensek segítségével nem tudnak
ATP-t létrehozni, azt csak főként cukrok fermentációjával nyerik. Mivel energiatermelésükhöz nem használnak oxigént, leginkább anaerob körülmények között növekednek,
viszont képesek oxigén jelenlétében is megélni (aerotoleráns anaerobok). Lehetnek homovagy heterofermentatívak, mivel azonban mindenképpen anaerob, fermentatív lebontást
végeznek, energia-hozamuk alacsony, ami miatt a tejsav baktériumok gyakran lassabban
növekednek, mint a respiráló mikrobák, és maximum 2-3 mm nagyságú telepeket képeznek.
5-45 °C közötti hőmérsékleteken élnek, és meglehetősen savtűrőek (a legtöbb pH 4,4-es
környezetben is képes növekedni).
Ezen nemzetségből is kiemelkednek sokrétű felhasználásuk révén a L. casei törzsek: a
Lactobacillus nemzetségbe tartozó anaerob mikroorganizmusok az ember bélcsatornájában és
szájában találhatók, és legelterjedtebben a tejtermékek előállításánál használják ipari
méretekben (Microbiology and Bacteriology: The world of microbes honlap). Szigorúan
anaerob

metabolizmusuk

során

szinte

kizárólag

tejsavat

termelnek.

Fakultatív

heterofermentatívak, vagyis hexózból az Embden-Meyerhof-, míg pentózból a 6foszfoglükonát/foszfoketoláz-útvonalat követve állítanak elő tejsavat (lásd: 6. ábra). 15°C-on
még megélnek, a 45 °C azonban már nem kedvez nekik. Meglehetősen adaptív törzsek, ezért
számos helyről izolálhatók.
2.3.2.4. Termofil tejsavtermelés
A termofil tejsavtermelés már évtizedek óta foglalkoztatja mind a kutatókat, mind az
ipart. A termofil vagy termotoleráns baktériumokkal (vagy fonalas gombákkal) zajló
fermentációk előnye, hogy magas hőmérsékleten csökkenthető a fertőzés kockázata, valamint
elvileg magasabb produktivitás és konverzió érhető el az alkalmazott törzsekkel (Danner és
Braun, 1999). Egy másik fő szempont a már említett keményítő alapú technológiákban
alkalmazható szimultán cukrosítás és fermentáció lehetősége termofil törzsekkel, amelyek
hőmérsékleti optimuma egybeesik az ipari cukrosító enzimek optimumával, így a magas
hőmérsékletnek köszönhetően nem a keményítőbontás sebessége és a keletkező glükóz
mennyisége lesz a fermentáció szűk keresztmetszete. A témával kapcsolatban részletesebb
leírás a Tejsavtermelő technológiák c. fejezetben található.
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Sajnos a termofil mikroorganizmusokban rejlő potenciál még nem teljesen feltárt: az
alacsony koncentrációknál is fellépő termékinhibíció, a jelentős melléktermék-képződés és a
nagy tápanyagigény gazdaságtalanná teheti az eljárást, így a génmérnöki eszközök
alkalmazása és a folyamatoptimalizálás elkerülhetetlen ebben a vonatkozásban is (Danner és
Braun, 1999).
A legfontosabb, termofil tejsavtermelési témakörben megjelent publikációkat a
Függelék 3. táblázata tartalmazza.
A legszéleseb körben alkalmazott törzsek a B. coagulans fajhoz tartoznak, ezek között
szabadalommal védett, iparilag alkalmazható törzsek is találhatók (Michelson et al., 2006,
Simisker et al., 2007). Jó eredményeket értek el a már termofilnak is tekinthető Bacillus
stearothermophilus vagy Geobacillus stearothermophilus törzsekkel is (Danner et al., 1998ab).
2.3.2.5. Génmérnöki eszközök
A technológiai fejlesztések mellett természetesen egyre több kutatás zajlik génmérnöki
eszközökkel mindkét enantiomer előlállításával kapcsolatban. A L. helveticus törzs esetében
az ldhD (D-tejsav dehidrogenáz génje) kikapcsolásával növelték az L-tejsavtermelést (KylaNikkila et al., 2000). L. plantarum törzsből származó L-tejsav dehidrogenázt kódoló gént
(ldhL) klónozták Escherichia coli baktériumba és úgy fejeztették ki, vagy felsokszorosították,
és visszajuttatták a gazdabaktériumba a több kópiát is tartalmazó plazmidot (Ferain et al.,
1994). Lactococcus lactis törzsnél a lac operonon belül növelték az ldhL kópiaszámát, így
növelve a tejsavtermelést (Davidson et al., 1995). Wang és társai (Wang et al., 2007) L. casei
ATCC 11443 törzset módosítottak nem csak a jobb produktivitás érdekében, hanem az
alacsony pH-tűrés javítás céljából is, az ún. „genome shuffling” mint törzsnemesítő módszert
alkalmazva. A pH-tűrés növelése érdekében mások is próbálkoztak ugyanezzel a módszerrel
Lactobacillusok esetében (Patnaik et al., 2002). A már említett L. casei ATCC 11443 törzsnek
a magas cukorkoncentráció-tűrés érdekében történő módosítását Yu és társai végezték (Yu et
al., 2008), viszonylag jó eredménnyel, azonban a magasabb tejsav végtiter mellett számolniuk
kellett a hozam csökkenésével is.
A felvázolt génmérnöki és különböző mutációs törzsnemesítő eljárások eredményei
bizakodásra adhatnak okot, és a jövőben valószínűleg előtérbe kerülhetnek a törzsek izolálása
és screening-je helyett a megfelelő, ipari termelésre alkalmas mikroorganizmusok
kifejlesztésében és kiválasztásában. Financiális oldalról tekintve azonban ez egy
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meglehetősen költséges kutatási irányvonal, és a megfelelő technológia kiválasztását és a
technológiai paraméterek, ill. a tápközeg optimálását nem váltja ki.

2.4. A tejsavtermelés nyersanyagai
A biotechnológiai tejsavtermeléshez az alkalmas, olcsó nyersanyag elengedhetetlen,
mert a polimergyártás és egyéb ipari felhasználás alapanyagaként a tejsavat igen alacsony
áron kell előállítani. Az ideális nyersanyag olcsó, kevés szennyezést tartalmazó, gyorsan
előállítható, jó terméshozamú, kevés mellékterméket eredményező, kevés előkezelést igénylő,
egész évben elérhető (Wee et al., 2006).
2.4.1. Szénforrások
A tejsavbaktériumok egyik említésre méltó jellemzője az óriási szénhidrátbontó
kapacitás, és ezen keresztül az ATP-termelés energiatermelés céljából. A fő metabolit a
tejsav, és a cukrokra vonatkoztatott tejsav hozam (YP) akár 95-97% is lehet. A legtöbb cukrot
a baktérium egy PEP (foszfo-enol-piruvát) függő foszfotranszferáz rendszeren vagy egy
permeázon keresztül veszi fel. Az első esetben a cukor már energetizált állapotban kerül a
sejtbe, míg a második esetben a foszforilezés a citoplazmában zajlik egy kináz segítségével. A
glükóz, laktóz, mannóz, és egyes esetekben a szacharóz és galaktóz felvétele
foszfotranszferáz rendszeren keresztül zajlik, egyes törzseknél azonban a laktóz felvételét
megelőzi egy hasítás, majd a keletkező glükóz és galaktóz permeáz enzimek segítségével jut
be a sejtbe. A törzsek nagy része csak egy transzport rendszerrel rendelkezik, előfordul
azonban, hogy mindkét rendszer jelen van, ebben az esetben a permeáz rendszer affinitása
alacsonyabb (Villadsen, 2000).
A

cukrok

átalakítása

a

6.

ábra

szerint

zajlik,

így

megkülönböztethetünk

homofermentatív, heterofermentatív, vegyes savas vagy fakultatív heterofermentatív
tejsavtermelést a szénforrás hasznosulása alapján.
A szénforrás igényének megfelelően a tejsav fermentációk lényeges szempontja a
megfelelő, könnyen hasznosuló és olcsó nyersanyag kiválasztása. Ilyen lehetséges
nyersanyagok a következők:
2.4.1.1. Cukortartalmú alapanyagok
Szacharózt tartalmazó növények, pl. cukornád (7-20% cukortartalom), cukorrépa (1624% cukortartalom), cukorcirok (7-15% cukortartalom), juharfa, cukorpálma. Ezen növények
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élelmiszeripari feldolgozása során keletkező melléktermékek szintén hasznosíthatók
fermentációs nyersanyagként.
2.4.1.2. Keményítőtartalmú alapanyagok
A legfontosabb keményítőforrások a gabonafélék (kukorica, búza, rizs), a manióka és a
burgonya. Mivel a legtöbb mikroorganizmus nem képes a keményítő lebontására, így a
keményítő enzimes kezelése szükséges felhasználás előtt, amelynek eredménye maltodextrin,
maltóz, glükóz. A nedves őrléses kukoricakeményítő gyártás egyik mellékterméke a
kukoricalekvár (töményített áztatólé), azonban ez a nyersanyag inkább nitrogénforrásként
szolgálhat a fermentációkhoz.
2.1.4.3. Lignocellulóz-tartalmú alapanyagok
A lignocellulóz alapú biomassza különböző forrásból származhat:

• mezőgazdasági hulladékok (pl. haszonnövények szára, bagasza, héja stb.)
• nem élelmiszercélból termesztett növények (pl. gabonafélék, fű, gyorsnövésű fafajták)
• erdőgazdasági hulladékok
• biomassza hulladékok (pl. zöldségek, gyümölcsök, papíriszap, kommunális szilárd
hulladék, papír)
A lignocellulózok főként cellulózból (30-60%), hemicellulózból (20-40%) és ligninből
(10-30%) állnak, a forrástól függő összetételben. A cellulóz β-1,4-glikozidos glükóz-glükóz
kötéseit az alkalmazás előtt a keményítőhöz hasonlóan enzimesen bontani kell. A
hemicellulóz heteropoliszacharid, öt- és hatszénatomos cukrok alkotják, és bontását általában
savas vagy lúgos kezeléssel végzik. A lignocellulózok bontását a cellulóz, hemicellulóz és
lignin alkotta bonyolult szerkezet nehezíti, így igen nagy irodalma van a lignocellulóz alapú
nyersanyagok előkezelésének és lebontásának.
2.4.1.4. Tejsavó
A tejsavó a sajtgyártás mellékterméke, amely 3-8%-ban tartalmaz laktózt és 1%-ban
tejfehérjéket, így megfelelő nyersanyag lehet tejsav fermentációs célokra.
2.4.1.5. Egyéb

• maláta, malátakivonat, cefre
• szójaliszt
• bormust
• gyümölcslevek, gyümölcs maradékok
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Ezen nyersanyagok felhasználhatók fermentációs célra, azonban esetleg tartalmazhatnak
olyan összetevőket, amelyek zavarják a fermentációt. Nagy léptékű ipari felhasználásuk pedig
mennyiségi szempontból nem megoldható (Thomsen, 2005, Peters, 2007).
A Lactobacillus törzsekkel végzett fermentációk során a legtöbbször az egyszerű
cukrokat részesítik előnyben (vö. Függelék – 4. táblázat). A szénforrás esetében azonban
figyelembe kell venni a kvantitatív tényezőket is, így például szakaszos fermentációknál a
megfelelő kiindulási cukorkoncentrációt, sok esetben ugyanis szubsztrátinhibíció léphet fel
(Nancib et al., 2001), vagy a növekvő cukorkoncentrációval fordított arányban csökkenni
kezd a tejsavhozam (Hujanen et al., 2001). Yu és társai azt is megállapították (Yu et al., 2008)
egy több faktoros, centrális kompozittervre épülő optimálási kísérletben, hogy még ha
szubsztrátinhibíció nem is tapasztalható, a glükóz koncentrációnak is létezik egy optimális
szintje, amely fölött a tejsavtermelésben nem érhetünk el javulást.
A bakteriális tejsavtermelés egyik fontos jellemzője, hogy a rendelkezésre álló cukor
nagymértékben

a

tejsavtermelésre,

ezáltal

pedig

energiatermelésre

fordítódik:

homofermentatív útvonalon például 1 mol glükózból 2 mol tejsav keletkezik (vö. 6. ábra),
ideális esetben több mint 0,90 g/g hozammal, és 2 mol ATP kíséretében (Wee et al., 2006). A
sejtek szaporodásához tehát elengedhetetlen olyan szerves nitrogénforrások és kiegészítő
komponensek alkalmazása, amelyek széntartalma könnyen be tud épülni, és alapanyagul
szolgálhat a sejtalkotók felépítésében. Technológiai szempontból a szénforrásra vonatkozó
termékhozam maximalizálása és sejthozam minimalizálása a cél.

2.4.2. Kiegészítő komponensek
A tejsavbaktériumokra jellemző a komplex tápanyagigény, mivel egyes növekedési
faktorok (pl. B vitaminok és aminosavak) szintézisére nem képesek. A növekedéshez és
tejsavtermeléshez szénforrás mellett nitrogénforrásra van szükségük, elsősorban peptidek és
aminosavak formájában (szerves nitrogénforrás), illetve elengedhetetlen számukra a vitamin
és ásványi anyag kiegészítés. Több növekedés-stimuláló faktor is ismert, amelyeknek jelentős
pozitív hatása van a tejsavtermelés sebességére, pl. aminosavak, peptidek és aminosavamidok, zsírsavak, foszfátok. A szervetlen nitrogénforrások közül az ammónium ionok
önmagukban nem képesek a nitrogénforrás szerepének betöltésére, de egyes aminosavak
metabolizmusában szerepet játszhatnak. Az ásványi anyagok nem tűnnek esszenciális
komponensnek a tejsavbaktériumok növekedése szempontjából, valószínűleg azért, mert az
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alkalmazott

komplex

tápközegekben

szereplő

egyéb

kiegészítőkben

(pl.

szerves

nitrogénforrásokban) kellő mennyiségben rendelkezésre állnak (Wee et al., 2006).
2.4.2.1. Nitrogénforrások
A legelterjedtebb nitrogénforrás és kiegészítő komponens az élesztőkivonat (yeast
extract – YE), alkalmazása azonban ipari léptékben jelentős költségnövekedéssel jár. Az
élesztőkivonat alternatívájaként alkalmazható a keményítőgyártás melléktermékeként már
említett kukoricalekvár (corn steep liquor – CSL), amelynek nitrogéntartalma az alkalmazott
keményítőgyártási eljárástól függ, és az összes nitrogéntartalom 85%-a fehérjékből,
peptidekből és aminosavakból áll. A két említett kiegészítésen kívül természetesen egyéb
nitrogénforrások is szolgálhatnak kiegészítésként, Yun és társai például (Yun et al., 2004)
amilázzal kezelt rizs- és búzakorpát alkalmaztak, amely a szénhidrátok mellett kellő
mennyiségben tartalmaz nitrogéntartalmú összetevőket is (Wee et al., 2006).
Az igen drága élesztőkivonat kiváltására számos kísérlet született, a tejsavtermelési
hatékonyságot összevetve azonban a legtöbb kísérletben az élesztőkivonat maradt az
optimális kiegészítő, köszönhetően a benne található sokféle összetevőnek (vö. Függelék - 5.
táblázat).
A nitrogénforrással kapcsolatban fellelhető szakirodalmak és az élesztőkivonat
összetétele rávilágítanak arra a tényre, hogy az élesztő nem feltétlenül nitrogénforrás szerepet
tölt be a tápközegben. A benne található vitaminok, szabad aminosavak, ásványi anyagok,
összefoglalóan mikrokomponensek hozzájárulhatnak a tejsavtermelés hatékonyságának
fokozásához, és ezen komponensek már minimális mennyiségben is elegendőek lehetnek más
nitrogénforrás mellett is. A Függelék 5. táblázatban az élesztőkivonat összetétele mellett
szerepel további két nitrogénforrás (kukoricalekvár, kazein), amelyek olcsó alternatívák
lehetnek az élesztőkivonat részbeni kiváltására. A szervetlen nitrogénforrások alkalmazása
azonban

az

irodalomban

szereplő

eredmények

alapján

nem

kielégítő

még

az

élesztőkivonatban található vitaminok kiegészítése mellett sem.
Az élesztőkivonat helyettesítője lehet még az élesztő-lizátum vagy -autolizátum is,
vagyis az élesztősejtek enzimes hidrolízise révén nyert kiegészítés. Rivas és társai (Rivas et
al., 2004) erre a célra Debaryomyces hansenii sejteket alkalmaztak. Amrane (Amrane, 2000)
azonban magukat a tejsavbaktériumokat lizálta, és használta fel több cikluson keresztül
további tejsav fermentációkhoz.
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2.4.2.2. Vitaminok
Az élesztőkivonat sokoldalú felhasználása többek között magas vitamintartalmának
köszönhető, a mikrobák vitaminigénye pedig jelentősen befolyásolhatja egy fermentáció
hatékonyságát. Minden törzs más-más vitaminigénnyel rendelkezik, ezt feltérképezve a
fermentációs tápközeg kiegészíthető olyan vitaminkomplexekkel, amelyek esetlegesen
kiválthatják

az

élesztőkivonatot,

vagy

annak

egy

részét.

A

tejsavbaktériumok

vitaminigényével foglalkozó irodalmak összefoglalása a Függelék 6. táblázatában tekinthető
át.
Niel és Hahn-Hagerdal (Niel és Hahn-Hagerdal 1999) áttekintése szerint a szakirodalom
megegyezik abban, hogy a nikotinsav, pantoténsav és biotin esszenciális a tejsavbaktérium
növekedéséhez, ezek a vitaminok ugyanis különböző koenzimek kofaktorai, vagy bizonyos
aminosavak szintézisében játszanak szerepet. A piridoxin az esetek többségében (egyes
aminosavak jelenlétében) nem esszenciális. A riboflavin és tiamin vitaminok stimuláló
hatással vannak Lactococcus lactis és L. cremoris törzsek esetében. A folsav és a B12 vitamin
(kobalamin) a purin és pirimidin bázisok szintézisében játszik kofaktor szerepet, így azok
jelenlétében ezek a vitaminok sem szükségesek a növekedéshez.
A Bacillus törzsek esetében a különböző hőmérsékleteken különböző vitaminigény
mutatkozott (Cleverdon et al., 1949, Marshall és Beers, 1967): a tiamin és biotin minden
esetben esszenciálisnak tűnt, míg a nikotinsav és folsav inkább magasabb hőmérsékleten
szükségesek.
2.4.2.3. Aminosavak
Az élesztőkkel összevetve a tejsavbaktériumok nem képesek aminosavak szintézisére
ammóniából vagy más szervetlen nitrogénforrásból kiindulva. Az aminosav igény törzsenként
változik, így igen nehéz előre megjósolni, melyik aminosav kerüljön a tápközegbe
kiegészítésként. Néhány L. lactis subsp. lactis törzs prototróf a legtöbb aminosavra, míg
például a L. lactis subsp. cremoris törzs körülbelül 15 aminosavat igényel. A legtöbb törzs
növekedése lelassul a kémiailag definiált tápközegeken a komplex tápközegekkel összevetve.
Még akkor is előfordulhat aminosav hiány, amikor egy viszonylag nitrogénforrásban dús
tápközeget alkalmaznak, ilyenkor általában arra a hibás következtetésre jutnak, hogy a
tápközeg cukor- vagyis energia-limitált (Villadsen, 2000).
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A különböző törzsek aminosav-igényét a Függelék 7. táblázata tartalmazza az irodalmi
adatok alapján.
Niel és Hahn-Hagerdal (Niel és Hahn-Hagerdal, 1999) bemutatja a mikrobák aminosavigényének felmérésére szolgáló technikákat, és az egyes törzsekre jellemző igényeket. Egyes
aminosavak esetében megállapították, hogy bár nem esszenciálisak, de jelenlétük a
tápközegben lerövidítheti a lag-szakaszt és felgyorsíthatja a sejtek szaporodását.
A

tejsavbaktériumok

peptidáz-termelésének

és

aminosav

katabolizmusának

feltérképezése elősegítheti az adott törzsnek megfelelő tápkomponensek kiválasztását
(Christensen et al., 1999).
2.4.2.4. Sók
Az ásványi sók és nyomelemek általában az egyéb kiegészítések szennyezéseként
kerülnek a tápközegbe, így a mikrobák igényei ebben a vonatkozásban nehezen
térképezhetőek fel. Az élesztőkivonat alkalmazásával a szaporodáshoz szükséges elemek
nagy része biztosítható (vö. Függelék – 5. táblázat).
Boyaval (Boyaval, 1988) tanulmányozta a Lactobacillus nemzetségre vonatkozóan a
törzsek sóigényét, és tapasztalatai szerint a mangán és vas meghatározó szerepet tölt be mind
a szaporodásban, mind a tejsavtermelésben, például a mangán a laktát-dehidrogenáz enzim
működéséhez szükséges, azonban a magnéziumot nem találta esszenciális komponensnek,
eredményei alapján ugyanis bármilyen kétértékű fémionnal helyettesíthető.
Büyükkeleci és Harsa (Büyükkeleci és Harsa, 2004) szintén esszenciális kiegészítésnek
találta a mangánt. Reiter (Reiter, 1956) Lactococcus törzsek esetében megfigyelte, hogy Ca2+
jelenlétében gyakoribb a fágfertőzés, mivel kalcium segíti a fágok adszorbcióját a sejtfalra.

2.4.3. Búza mint nyersanyag
Magyarországon gabonából 2009-ben az előző 10 év átlagával egyezően 13,5 millió
tonna (kalászosokból 6,0, kukoricából 7,5 millió tonna) új termés került a magtárakba, ebből
búza kb. 4,4 millió tonna. Hazánkban 2004-2006 között a felhalmozódott gabonatöbblet
hasznosításához az EU intervenciós felvásárlása jelentette a fő segítséget. A megnövekedett
készlet

elhelyezését

új

tárolók

építése segítette,

összesen

3,5–4,0

millió

tonna

befogadóképességgel. A 2007-ben megélénkült kiszállítás eredményeként 2008 elejére az EU
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intervenciós készlete leapadt. 2009 végén a szokottnál jóval nagyobb mennyiségű
gabonakészlet volt a termelők tulajdonában. Ennek alapvető oka a kereslet megcsappanása és
ezzel összefüggésben az alacsony felvásárlási ár. A többlet gabona hasznosítására 2007-ben
még a bioetanol-gyártás tűnt jó megoldásnak, a tervezett beruházások azonban a gabonák
2007. évi árdrágulását követően leálltak (KSH kiadványa).
A felhalmozódó gabonafelesleg nem élelmiszercélú felhasználására tehát továbbra is
szükség van, így a búza mint nyersanyag megfelelő alapanyag lehet biotechnológiai, azon
belül fermentációs célokra.
A búzában található nagy mennyiségű keményítő (Függelék – 8. táblázat) megfelelő
enzimes kezelés után glükóz oldatként bármilyen tejsavbaktérium számára felhasználható
szénforrásként (5. táblázat), azonban a legtöbb esetben a búzában található egyéb összetevők
(fehérjék, vitaminok, ásványi anyagok) nem állnak rendelkezésre kellő mennyiségben, így a
tápközeget egyéb kiegészítésekkel szükséges javítani. Ezen igények fedezésére az
élesztőkivonat a leginkább kézenfekvő megoldás, ennek mennyiségét azonban magas ára
miatt célszerű csökkenteni.
5. Táblázat: Tejsavtermelés búza nyersanyagon
Hivatkozás

Hofvendahl
és HahnHagerdal
1997

Akerberg et
al. 1998

Törzs
Lactococcus lactis
ssp. lactis ATCC
19435
Lactobacillus
delbrueckii ssp.
delbrueckii ATCC
9649
Lactobacillus
delbrueckii ssp.
bulgaricus DSM
20081
Lactococcus lactis
ssp. lactis AS 211
Lactococcus lactis
ssp. lactis ATCC
19435

Szénforrás

Kiegészítés

Leírás

teljes
kiőrlésű
búzaliszt

5 g/L
élesztőkivonat

Búzaliszt hidrolizátuma, az
élesztőkivonat alkalmazása
nem esszenciális, de javítja a
konverziót és a produktivitást.

teljes
kiőrlésű
búzaliszt
búzaliszt+40
g/L glükóz

n. a.

Fermentációkinetika, glükózés tejsav-inhibíció vizsgálata
búzaliszt hidrolizátumán.

5 g/L
élesztőkivonat
5 g/L
Casamino acids
aszparagin
vitaminok
triptonból
származó
peptidek

Szimultán cukrosítás és
fermentáció (SSF), mezofil
körülmények között, különböző
kiegészítésekkel, amelyek
közül az élesztőkivonat növelte
jelentősen a tejsavtermelés
hatékonyságát.

Hofvendahl
et al. 1999

Lactococcus lactis
ssp. lactis ATCC
19435

teljes
kiőrlésű
búzaliszt

Akerberg és
Zacchi 2000

Lactococcus lactis
ssp. lactis ATCC
19435

teljes
kiőrlésű
búzaliszt

n. a.

Oh et al.
2005

Enterococcus
faecalis RKY1

árpa
búza

élesztőkivonat
kukoricalekvár

Szimultán cukrosítás és
fermentáció (SSF) vagy
szeparált hidrolízis és
fermentáció (SHF) technológiai
leírása.
Különböző eredetű
keményítőhidrolizátumon zajló
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Hivatkozás

Törzs

Szénforrás

Kiegészítés

kukorica

Rojan et al.
2006

Lactobacillus
delbrueckii NCIM
2025
Lactobacillus casei
NCIMB 3254

búzakorpa

élesztőkivonat

Leírás
fermentáció, kiegészítések
nélkül, vagy kiegészítésekkel,
amelyek jelentősen javították a
hatékonyságot.
Proteázzal kezelt búzakorpán
végzett SSF fermentáció, a
kezelés után az élesztőkivonat
kiegészítés 1 g/L mennyiségben
már elegendő.

A búzában található fehérjék nagy része (80%) vízoldhatatlan formában van jelen. Ezt a
vízoldhatatlan frakciót hívják gluténnek vagy sikérnek, amely ergasztikus fehérjék keveréke.
A glutén fehérjéi két fő csoportra oszthatók: a vízoldható gliadinra és a nem vízoldható
gluteninre. Mindkét frakció számos, igen hasonló fehérje komponensből áll, magas glutamin
és prolin tartalommal. A glutenin frakció esetében jellemző a diszulfid hidak jelenléte, ez adja
vízoldhatatlan tulajdonságát. A gluténben legnagyobb mennyiségben glutamin és prolin
található, de tartalmaz kisebb mennyiségben más aminosavakat is (fenilalanin, tirozin, glicin)
(Wieser 2007).
A glutén felhasználása elsősorban élelmiszeripari célú (ún. vitális glutén), főként a
sütőiparban

alkalmazzák,

azonban

proteolitikus

bontása

után

felhasználható

nitrogénforrásként fermentációkban is: kukoricaglutént gombák (Carlson és Thornton, 1998)
és baktériumok (Burton, 1938) esetében már alkalmaztak tápközegben nitrogénforrásként,
állati sejttenyészetek esetében pedig a vérszérum helyettesítésére használtak búzagluténhidrolizátumot (Schwartz et al., 2001). A megfelelő glutén hidrolízis eredménye egy
vízoldható peptid-keverék (Kong et al., 2007a-b), ezáltal nem csak a mikrobák számára
felvehető állapotba kerül a búzafehérje, de a tápközeg reológiai tulajdonságai is javulnak.
2.4.4. Cukorcirok mint nyersanyag
A tejsavtermelés egyik nyersanyagforrása a cukrociroklé is lehet, amelyet a cukorcirok
növény szárából préseléssel vagy extrakcióval nyernek, és amely könnyen asszimilálható
cukrokat (mono- és diszacharidokat) tartalmaz. A cirkok meleg égövi növények, ezért
elterjedésüket a klimatikus tényezők határozzák meg. Hazánk a ciroktermesztési övezet északi
határán van. A takarmánycirkok nagyobb arányú termesztése Európában csak az utóbbi
évtizedekben terjedt el. Egyébként Európában – így itthon is – először csak a seprűcirok
termesztése honosodott meg. Magyarországon az 1920-1930-as években már elkezdődött a
takarmánycirkok termesztése, de nagyobb mértékben csak a második világháború után kezdett
elterjedni.
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2.4.4.1. A cukorcirok felhasználása
A cukorcirok (Sorghum bicolor) egy cukrokban dús szárú cirokfajta, amely megfelelő
nyersanyag lehet különböző fermentációs célokra magas biomassza-hozama és fermentálható
cukortartalma miatt. Bennett és Anex (Bennett és Anex, 2009) megállapította, hogy mint
szénforrás a cukorcirok olcsóbb megoldást jelent, mint a keményítőtartalmú gabonamagok. A
cukorcirok az egyik leginkább alkalmazkodó és jó terméshozamú cukortartalmú növény
(Grassi et al., 2004), amely száraz, meleg éghajlaton is kitűnően termeszthető. A világon kb.
4000 cukorcirok termesztőhely létezik, igen különböző genetikai bázissal az adott régiónak
megfelelően, és számos hibridfajta hozható létre takarmány- és cukorcirok szülőkön keresztül
is (Hunter és Anderson 1997).
A

cukorcirok

felhasználása

igen

sokrétű:

szénforrásként

szolgálhat

akár

keményítőtartalmú magja, akár a szárából kinyerhető cukortartalmú leve, amely glükózt,
fruktózt és szacharózt tartalmaz. A növény sokféle felhasználása révén számos biofinomítókezdeményezés született az utóbbi időben. Bennett és Anex (Bennett és Anex, 2009) egy
bioetanol főtermékű biofinomító (USA) technológiai megoldásait mutatja be tanulmányában,
Gnansounou és társai (Gnansounou et al., 2005) egy észak-kínai bioetanol és cukorfinomító
üzem gazdasági vonatkozásait taglalja, Claassen és társai (Claassen et al., 2004) a cukorcirok
levét és a kipréselt szárát (bagaszt) hasznosítja biológiai hidrogéntermelésre ÉszaknyugatGörögországban, míg Negro és társai (Negro et al., 1999) a bagasz komposztálhatóságát
vizsgálja. A lé alkalmas etanoltermelésre (Laopaiboon et al., 2007, Liu et al., 2008),
metanoltermelésre (Antonopoulou et al., 2008), vagy aminosav fermentációra is (Umerie et
al., 2000). A 6. táblázat a cukorcirok tejsav fermentációra történő felhasználásával
kapcsolatos kutatásokat foglalja össze.
6. Táblázat: Tejsavtermelés cukorcirok nyersanyagon
Irodalom

Törzs

Samuel et al.
1980

L. plantarum

Richter és
Trager 1994

L. paracasei

Richter és
Bertold 1998

L. paracasei

Technológia

Kiegészítés

szubmerz ferm.

bükkönylé

Tejsav hozam
(%)
85

Tejsav produktivitás
(g/L*h)
0,99

szubmerz ferm.

n.a.

91-95

2,75-4,42

szilárd fázisú ferm.

n.a.

91-95

0,45-0,75 g/kg*h

szubmerz ferm.

n.a.

94

2,72

Magyarországon voltak előzményei a cukorcirok biotechnológiai felhasználásának
korábban is, könnyen erjeszthető cukrain elsősorban etanol fermentációt végeztek (Linden et
al., 1987, Baintner et al., 1987, Schmidt et al., 1997, Tengerdy et al., 1995), manapság pedig
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ismét nagy érdeklődés övezi, erre enged következtetni az egyre több megjelenő magyar
hibridfajta. Az Agroszemek Kft. Által nemesített fajták (Magyar Biomassza Társaság
honlapja) a Monori édes, a Cellu, a Zöldözön és az Áron. Ezeket a fajtákat bioetanol és biogáz
üzemekben tervezik felhasználni (Nyírbátor, Kenderes, Pálhalma, Klárafalva és Kaposvár).
2.4.4.2. A cukorcirok tartósítási és tárolási problémái
A cukorcirok ipari felhasználásának gátja a növény szárán található vad
mikroorganizmusok tevékenységének köszönhető gyors romlás. Ezek a mikrobák az aratáskor
a növény vágási felszínén kerülnek a szárba, vagy a lékinyerés során a cukorciroklébe, és a
könnyen asszimilálható cukrokon órákon belül elszaporodnak. A cukortartalom megőrzése és
a romlás megakadályozása ipari léptékben még nem megoldott, így a hazánkban csak
kampányszerűen betakarítható növény komoly logisztikai problémákat okozhat.
A cukorcirok szacharóz és redukáló cukor tartalmának vizsgálata során (Hansen és
Ferraris 2006) megállapították, hogy az első 48 órában a szárban található szacharóz 34-ről
19% sz.a.-ra csökken, míg a monoszacharidok mennyisége 9-ről 23%-ra nő. Az aratást követő
24 órán belül kezelve a szárat a cukor nagy része megtartható. 24 óra után megfigyelhető a
cukor inverziója is.
A kipréselt lé tartósítására több módszer is ismert. A lé savanyítása, bepárlása, zárt
tárolása és pasztőrözése (Hodúr et al., 2008) közül a bepárlás, tehát a lé koncentrálása hosszú
távú tárolást tesz lehetővé, ám igen költséges eljárás. A lé mésztejes kezelése (Eiland et al.,
1983) szintén alkalmas a romlási folyamatok gátlására.
A kipréselt vagy préselés nélküli szár szecskázása után általában a silózást választják
tartósításra (Linden et al., 1987, Bennett és Anex 2009), amely tejsavbaktériumok
tevékenysége révén megy végbe. A tejsavas erjedés elősegítésére esetenként savas kezeléssel
(akrilsav, hangyasav) gátolják a silózást inhibeáló, ecetsavat, vajsavat vagy etanolt termelő
mikrobák szaporodását (Baintner et al., 1987, Schmidt et al., 1997), vagy a tejsavas erjedést
elindító starter kultúrák alkalmazása javasolt (Baintner et al., 1987, Xing et al., 2009). A
cellulóz, hemicellulóz bontásához és ezáltal az egyébként poliszacharidok emésztésére
képtelen mikrobák szaporodásának elősegítéséhez enzimkészítményeket használnak (Henk és
Linden, 1992, Schmidt et al., 1997, Xing et al., 2009). A szecska kémiai kezelése kéndioxiddal is történhet, amely akár hónapokra is kitolhatja az eltarthatóságot (Eiland, 1983).
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2.5. Tejsavtermelő technológiák
2.5.1. Fermentációs technológiák lehetőségei
Egy fermentációs üzem tervezésekor megfontolandó kérdés, hogy az eljárás szakaszos
vagy folytonos technológiára épüljön-e. Számos szabadalmaztatott tejsavtermelő technológia
szakaszos eljárásra épül, szabályozási szempontból azonban (pl. a tejsav elvételét tekintve)
lényegesen egyszerűbb egy folytonos rendszert alkalmazni, ahol mind a szubsztrát, mind a
termék koncentrációja állandó (Villadsen, 2000). A szakaszos (batch) és folytonos
(continuous) technika mellett alkalmaznak rátáplálásos (fed-batch), fél-folytonos (repeated
batch) rendszereket is. A szakaszos és rátáplálásos fermentációk esetében magasabb tejsav
koncentráció érhető el, ellenben a térfogati produktivitás a folytonos rendszer esetében a
legmagasabb. A folytonos rendszer másik nagy előnye, hogy hosszabb ideig is folytatható
fermentáció (Wee et al., 2006). A 7. táblázat a különböző fermentációs technikákkal
kapcsolatos irodalmakba nyújt betekintést.
7. Táblázat: Tejsav fermentációs technikák
Hivatkozás

Törzs
L. casei SU 22+

Roukas és Kotzekidou
1998

L. lactis WS 1042

Oh et al. 2003

Enterococcus faecalis RKY1

Kwon et al. 2001

L. rhamnosus ATCC 10863

Cotton et al. 2001

L. casei ssp. rhamnosus ATCC
11443

Iyer és Lee 1999

L. delbrueckii NRRL B445

Nomura et al. 1998

Lactococcus lactis IO-1 JCM
7638

Min-Tian et al. 2005

L. rhamnosus IFO 3863

Jeantet et al. 1996

L. helveticus CNRZ 303

Monteagudo és Aldavero
1999

L. delbrueckii CECT 286

Fermentációs technika
rátáplálásos, koimmobilizálás
Szakaszos
fél-folytonos, sejtvisszatartásos
(membránreaktor)
Szakaszos
folytonos, sejtvisszatartásos
(membránreaktor)
folytonos, sejtvisszatartásos
(immobilizálásos)
rátáplálásos, in situ tejsav elvétel
extrakcióval
szakaszos, in situ tejsav elvétel
elektrodialízissel
Szakaszos
folytonos, in situ tejsav elvétel
elektrodialízissel
folytonos, sejtvisszatartásos
(membránreaktor)
folytonos, in situ tejsav elvétel
ioncserélő gyantával

Tejsav
végtiter
(g/L)

Produktivitás
(g/L*h)

47

2

95,7

4

93,2

6,4

~120

2,1

92

57

22,4

9

~23,1

0,2

~39

0,9

98

1,9

20

8,2

55

7,1

26,1

10,4

A sejtvisszatartásos rendszerek fél-folytonos vagy folytonos eljárásokkal egybekötve
lehetővé teszik a magas sejtkoncentráció és produktivitás elérését (Oh et al., 2003). A sejtek
immobilizálása szintén a magas sejtkoncentráció elérésére szolgál, és igen sokféle módon
oldható meg: kalcium-alginát, poli-etilénimin vagy kitozán gélbe zárás, műanyag hordozóra
rögzítés stb. A tejsavtermelés egy másik problémája a végtermék okozta inhibíció (vö. pH32
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szabályozás és a pH hatása fejezet), amelynek egyik kiküszöbölési módja a tejsav in situ
eltávolítása a rendszerből (reaktív extrakció, elektrodialízis, ioncserélő gyanta). Ezek
alkalmazása természetesen folytonos rendszerben a leginkább kézenfekvő.

2.5.2. A keményítőhidrolízis és fermentáció lehetőségei
A keményítő felhasználása szénforrásként több módon történhet (7. ábra). Egyes
tejsavbaktériumok képesek a keményítő közvetlen átalakítására előzetes hidrolízis nélkül
(direkt fermentáció – vö. Függelék – 2. táblázat) (Rojan et al., 2009). Más esetekben a
keményítő enzimes elfolyósítása megelőzi a fermentációt, de az oligoszacharidok
elcukrosítását a sejtek saját glüko-amiláz enzime végzi: L. amylophilus (Mercier et al., 1992,
Altaf et al., 2006, Altaf et al., 2007), L. amylovorus (Cheng et al., 1991), L. manihotivorans
(Ohkouchi és Inoue, 2006), Rhizopus oryzae (Hang 1989, Hang 1990). Ezeknél a törzseknél a
problémát az esetlegesen felhalmozódó glükóz okozta szubsztrátinhibíció és a gyengébb
tejsavtermelő képesség okozza, valamint az általuk termelt enzimek hatékonysága is elmarad
a kereskedelmi forgalomban kapható enzimekétől, így a hidrolízis jóval lassabban megy
végbe, a glükóz keletkezése pedig sebesség-meghatározóvá válik.

7. ábra: Keményítő alapú tejsavtermelés lehetőségei (Rojan et al., 2009)

A legtöbb tejsavbaktérium azonban nem képes a keményítő hidrolízisére, így azt
glükózig kell hidrolizálni a felhasználásához. A hidrolízis történhet a fermentációt
megelőzően (szeparált hidrolízis és fermentáció – SHF) (Wee et al., 2008), vagy
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párhuzamosan azzal (szimultán cukrosítás és fermentáció – SSF) (Hofvendahl et al., 1999,
Rojan et al., 2006b, Rojan et al., 2007b). A szimultán hidrolízis/cukrosítás és fermentáció
történhet kofermentációban is, ahol egy amilolitikus fonalas gomba végzi a tejsavbaktérium
számára szükséges glükóz előállítását keményítőből (Ueno és Maekawa, 1993).
A keményítő tejsavvá történő átalakítása természetesen jóval gazdaságosabb, ha az
enzimes hidrolízist és a fermentációt egy lépésben, párhuzamosan bonyolítják le, ami miatt az
SSF technika közvetlen előnye, hogy a folyamatosan keletkező cukor nem okoz szubsztrát
inhibíciót, és az időmegtakarítás mellett a reaktortérfogatok megtakarítása is csökkenti a
beruházási költségeket (Anuradha et al., 1999).
A tejsavbaktériumok többsége mezofil, míg a keményítő hidrolízise általában magasabb
hőmérsékleten zajlik (α-amilázos elfolyósítás: 85-90°C, glüko-amilázos cukrosítás: 55-60°C),
így a két folyamat hőmérsékleti optimuma nem egyezik meg, ezért SSF esetben a hidrolízis
folyamata jóval lassabban zajlik, és az alacsony glükóz koncentráció révén nem érvényesülhet
a kezdeti magasabb szubsztrát koncentráció sebesség növelő hatása. Ennek ellenére számos
sikeres kísérlet született SSF területén (Rojan et al., 2009). Az egyik megoldás erre a
problémára a termofil/termotoleráns baktériumok vagy gombák alkalmazása, lévén ezek a
törzsek akár 50-55°C-on is nőnek (Anuradha et al., 1999, Jie és Zhang, 2008). Egy
szabadalmi leírásban számolnak be Parajo és társai (Parajo et al., 1997) egy lignocellulóz
alapú tejsav fermentációról, ahol a mezofil törzs esetében a fent említett problémát úgy
küszöbölik ki, hogy a hidrolízist elindítják annak hőmérsékleti optimumán mikrobák nélkül,
majd egy adott időintervallum után a részben elhidrolizált szénforrásra oltják rá az
alkalmazott törzset.

A továbbiakban SSF technikát folytatnak a törzs hőmérsékleti

optimumán (kombinált hidrolízis és fermentáció – combined hydrolysis and fermentation,
CHF). Linko és Javanainan (Linko és Javanainan, 1996) megvizsgálta a kereskedelmi
forgalomban kapható cukrosító enzimeket különböző hőmérsékleteken (többek között mezofil
tartományban), és bár magasabb hőmérsékleten a hidrolízis gyorsabban zajlott, a 37°C-on is
sikeresen végezhető SSF fermentáció.
A keményítőhidrolízis hőmérsékletfüggésével mások is foglalkoztak: az elfolyósítás
hőmérsékletfüggésére egyértelmű kinetikai leírást adtak Rodriguez és társai (Rodriguez et al.,
2006), a cukrosítás kérdése azonban függ attól, hogy milyen szubsztrátból indul ki a lebontást
leíró kifejezés: keményítőből vagy maltodextrinből (maltóz, maltotrióz, trehalóz stb.)
(Polakovic és Bryjak, 2004, Li et al., 2007).

34

Irodalmi áttekintés
2.5.3. A hőmérséklet és a pH hatása a tejsavtermelésre
A tápközegben található nyersanyagokon felül szükséges foglalkozni a fermentáció
fizikai paramétereivel is, a fermentáció lefutását ugyanis nagyban befolyásolják ezek a
faktorok is. Az irodalom számos olyan tanulmányt tartalmaz, ahol a fermentáció kinetikai
leírásába integrálják a pH és a hőmérséklet hatását is, ráadásul ezek törzsenként változó hatást
mutathatnak (Függelék - 9. táblázat).
A tejsavtermelésre vonatkozó első kinetikai leírást Luedeking és Piret (Luedeking és
Piret, 1959) adta, ezen példán keresztül vezetve be a növekedéshez kapcsolt és nem kapcsolt
termékképződés fogalmát a primer metabolitok esetében. Ezt a modellt dolgozták át az elmúlt
évtizedekben, beleépítve a pH, a hőmérséklet, az oxigén-szint, a disszociálatlan tejsav és a
szubsztrát okozta inhibíció és a különböző tápközeg-komponensek tejsavtermelésre gyakorolt
hatásával. Ezeket a kinetikai megközelítéseket foglalja össze a Függelék 9. táblázata.
A hőmérséklet szabályozása általában nem jelent gondot a fermentációk esetében, a
korábban már tárgyalt mezofil vagy termofil körülmények viszonylag egyszerűen
biztosíthatók a mikrobák számára. A pH ezzel szemben a fermentáció egyik kritikus
szabályozási kérdése. A pH bizonyos fermentációk során beállítható a folyamat elején, majd
pH-szabályozás nélkül értéke folyamatosan csökken a tejsav képződése közben, egy kritikus
értéket elérve pedig leállítja a mikrobiális tevékenységeket (Hofvendhal és Hahn-Hagerdal,
1997, Mussatto et al. 2008). A pH állandó értéken tartása több módon is megoldható: a tejsav
semlegesíthető valamilyen lúg vagy pufferelő közeg segítségével, vagy eltávolítható
extrakció, adszorpció vagy elektrodialízis útján. A tejsavbaktériumok optimális működési pHtartománya általában 5 és 7 között található.
A Függelék 9. táblázatában szereplő számos tanulmány a pH és a disszociálatlan tejsav
mennyiségének hatását építette be a sejtnövekedés és termékképzés kinetikai leírásába, másmás törzsek esetében. Akerberg és társai (Akerberg et al., 1998) azt is megállapították, hogy a
tejsav disszociált formája is inhibíciót okozhat.
A különböző törzsek pH-optimumát több kutatásban is vizsgálták (8. táblázat),
általában több faktoros (hőmérséklet, pH, só koncentráció, stb.) kísérleti tervek
felhasználásával.
8. Táblázat: Tejsavbaktériumok pH- és hőmérsékleti optimuma
Hivatkozás

Törzs

Yoo et al. 1996

L. casei

Akerberg et al. 1998

Lactococcus lactis ssp. lactis ATCC 19435 (L. lactis 19435)

Fu és Mathews 1999

L. plantarum ATCC 21028

6

Hőmérsékleti
optimum (°C)
n.a.

6

33-35

5-6

n. a.

pH-optimum
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Hivatkozás
Büyükkileci és Harsa 2004
LeBlanc et al. 2004

Törzs
L. casei NRRL B-441
L. fermentum CRL 251
L. fermentum CRL 722

Rao et al. 2004

L. plantarum törzsek

Nandasan és Kumar 2008

Enterococcus faecalis RKY1

Yuwono és Kokugan 2008

Streptococcus bovis JCM 5802

Rault et al. 2009

L. delbrueckii ssp. bulgaricus CFL1

5,5

Hőmérsékleti
optimum (°C)
32-42 (37)

5,5

n. a.

6-6,6

n. a.

pH-optimum

7

n. a.

5,5
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n.a.

Az optimális pH-tartomány meghatározásán kívül foglalkoztak a szabályozott pH-nak
és a tejsav koncentrációnak a sejtek fiziológiai állapotára gyakorolt hatásával is (Rault et al.,
2009). A hozam és produktivitás értékek a szabályozott pH-jú fermentáció esetében
magasabbak, lévén a nem disszociált tejsav szintje alacsonyabb, továbbá a magasabb
extracelluláris pH hatására a sejtek belsejében kialakuló intracelluláris pH is stabilizálódik,
ezáltal csökkentve a tejsav inhibeáló hatását a sejtek belsejében. A fermentáció pH-ja ezen
kívül hat a sejt energetikai paramétereire is (belső pH, NADH/NAD arány, ATP-szint, ATPképződés sebessége stb.). Venkatesh (Venkatesh, 1997) Streptococcus lactis törzzsel vizsgálta
a pH és tejsav koncentráció sejtszintű hatásait metabolikus fluxus elemzéssel, és úgy találta,
hogy a pH csak a szubsztrát (laktóz) felvételi sebességet befolyásolja, míg a laktát ion
koncentrációja az egész metabolikus rendszerre hatással van.
A pH állandó értéken tartásához elméletileg számos pH-szabályozó ágens alkalmazható.
Peeva és Peev (Peeva és Peev, 1997) egy kombinált módszert alkalmazott L. casei tejsav
fermentációnál: a fermentációval párhuzamosan egy enzimes karbamid bontás zajlott, amely
biztosította a tejsav közömbösítéséhez szükséges ammónium-hidroxidot a tápközegben.
Vasiljevic és társai (Vasiljevic et al., 2005) nátrium-, kálium- és ammonium-hidroxidot
alkalmaztak L. delbrueckii törzsnél, és tapasztalataik szerint a nátrium- és kálium-hidroxid
hatása között nem szignifikáns a különbség, míg az ammónium-hidroxiddal zajló fermentáció
exo-poliszacharidok 2 képződését váltotta ki. Gao és társai (Gao et al., 2009) a kalciumkarbonátos pufferelés és ammónium-hidroxidos semlegesítés, illetve a keletkező kalcium- és
ammónium-laktát hatásait vizsgálták. Az eredményeik azt tükrözik, hogy a kalcium-laktát 100
g/L mennyiség alatt erősebben inhibeál mint az ammónium-laktát, de az inhibíciós hatása
magasabb laktát koncentráció esetén csökken. Yen és társai (Yen et al., 2010) szintén
különböző ágenseket alkalmaztak a tejsav közömbösítésére (kalcium-karbonát, nátriumhidroxid, nátrium-hidrogénkarbonát), és bár a kalcium-karbonátos kísérletek eredményezték a
2

A tejsavbaktériumok többsége képes exo-poliszacharidok termelésére, amelyek elsősorban a sejtek védelmére,
szilárd felületekre történő megtapadás elősegítésére és a sejtek közötti kölcsönhatások kialakítására szolgálnak.

36

Irodalmi áttekintés
legmagasabb produktivitás értékeket, tejsav kinyerési és tisztítási szempontból a nátriumhidrogénkarbonát alkalmazása célravezetőbb a szerzők szerint. A keletkező kalcium-laktát
pedig nem csak kinyerési szempontból hátrányosabb, de magas koncentrációban kolloid
formát vesz fel, és így a fermentlé flokkulációját eredményezheti, amely megakadályozza a
fermentáció lefutását (Gao et al., 2009).
Ammónia helyett különböző aminok is alkalmazhatók pH-szabályozó ágensként
szimultán titrálás és extrakció formájában (Planas et al., 1998), bár eddigi alkalmazásuk a
reaktív extrakcióra (Hong és Hong, 1999), illetve a kalcium- vagy ammónium-laktát extraktív
sócseréjére korlátozódott (Meng et al., 2005, 2007).

Élesztőkivonat előállítása cukorcirok nyersanyagon

2.6.

Egy ipari léptékű tejsavtermelő technológia gazdaságosságának kritikus pontjai a teljes
üzem tőkeköltségei (beleértve a down-stream műveleteket) és az energetikai költségek. A
magas tejsavhozam és cukorkonverzió, valamint a minél alacsonyabb mennyiségben
visszamaradó nitrogéntartalmú komponensek természetesen szintén hozzájárulnak az üzem
gazdaságosságához, lévén befolyásolják a tisztítási műveleteket, azon keresztül pedig a teljes
működési költséget (Villadsen, 2000).
A technológia nyersanyag költségei mindezek mellett erősen meghatározzák, hogy az
adott tejsavtermelési eljárás versenyképes-e. Demirci és társai (Demirci et al., 1998)
megvizsgálták egy Lactobacillus törzzsel végzett tejsavtermelő technológia lehetőségeit, és a
technológiai fejlesztések ellenére úgy találták, hogy a tápközeg költségei a teljes előállítási
költségek több mint 30%-át teszik ki. Tejayadi és Cheryan (Tejayadi és Cheryan, 1995) egy
tejsavó

alapon,

folytonos

membránreaktor

rendszerben

zajló

tejsav

fermentáció

produktivitását és gazdasági vonatkozásait elemezte, és megállapította, hogy a két legnagyobb
költségtényező a tejsavó szállítása (35%) és a kiegészítésképpen alkalmazott élesztőkivonat
(38%). Egyértelmű tehát, hogy a tejsavtermelő tápközegben megkerülhetetlen élesztőkivonatkiegészítés jelentősen hozzájárul a mikrobiális úton előállított tejsav magas önköltségi árához,
így annak mennyiségét minimalizálni kell tápközeg optimálási kísérletek segítségével, vagy
in-house élesztőkivonat előállítást kell megvalósítani a tejsav üzem melléktermékeit
felhasználva. Ez az elképzelés tökéletesen illeszkedik a már korábban említett második vagy
harmadik fázisú biofinomító koncepcióba, amikor a rendelkezésre álló melléktermékek, fel
nem használt nyersanyag és hulladékok szolgálhatnak a fő folyamathoz szükséges
alapanyagok nyersanyagául.
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A cukorcirok felhasználása élesztőtermelésre biofinomítóban nem új keletű: Bennett és
Anex (Bennett és Anex, 2009) egy teljes gazdasági elemzést nyújtanak egy cukorciroklé
alapú bioetanol üzemre Monte Carlo szimulációval és érzékenységvizsgálattal. Gnansounou
és társai (Gnansounou et al., 2005) szintén ciroklé alapon képzelnek el egy etanol- és
cukortermelő üzemet, és a két verzió összehasonlítását, valamint a technológia vázlatát
mutatják be.
A cukorcirok bagasz felhasználása biotechnológiai célokra is napirenden van egy ideje,
ám előkezelések nélkül a benne található hemicellulóz frakció nem hozzáférhető. Herrera és
társai (Herrera et al., 2003) xilitol előállítása céljából alkalmaztak cukorcirok szárat, amelyből
híg savas kezeléssel (6% sósav, 122°C, 70 perc) nyerték ki a xilózt. Egy másik tanulmányban
(Herrera et al., 2004) atmoszférikus körülmények között is megvizsgálták a savas hidrolízis
lehetőségét (6% sósav, 100°C, 83 perc), és magasabb xilóz koncentrációt értek el.
Claassen és társai (Claassen et al., 2004) biológiai hidrogéntermelés céljából
foglalkoztak a bagasz felhasználásával, lévén, hogy 14,5 tonna cukorcirok alapú cukorra 15
tonna bagasz jut (szárazanyagra vonatkoztatva), amelyet hasznosíthatnak termo-kémiai
folyamatokban (égetés, biogázosítás), vagy biokémiai úton. A bagasz hemicellulóz
tartalmának kinyerését savas és lúgos hidrolízis mellett is vizsgálták (optimális: 2% kénsavas
kezelés, 110°C, 2 óra), a cellulóz rostok lebontását Celluclast 1.5L és Novozym 188
enzimekkel végezték.
Sipos és társai (Sipos et al., 2009) etanol termelés céljából foglalkoztak a cukorcirok
bagasz előkezelésével és hidrolízisével: az 50%-os nedvességtartalmú szárat 2%-os kéndioxiddal és gőzrobbantással kezelték (190°C, 10 perc és 200°C, 5 perc az optimális),
amelynek eredménye 85-90%-os cellulóz konverzió volt.
A tejsavtermeléshez elengedhetetlen élesztőkivonatot előállító technológia alapanyaga
szintén lehet cukorcirok, amennyiben az adott nyersanyagon olcsón és nagy mennyiségben
állítható elő élesztő sejttömeg. Az elsődleges alapanyaga a cukorcirok préseléséből vagy
extrakciójából visszamaradó bagasz (mint melléktermék), illetve annak hemicellulóz tartalma
lehet. A bagaszban azonban nagy mennyiségben található cellulóz, amely megfelelő
előkezelések és enzimes hidrolízis után glükóz formájában szintén szénforrásként szolgálhat
élesztőtermeléshez. A bagasz felhasználásánál kevésbé körülményes megoldás a lé egy
részének alkalmazása élesztő fermentációra, amely nagy mennyiségben tartalmaz könnyen
asszimilálható cukrokat, szacharóz, glükóz, fruktóz formában. Ezeket a lehetőségeket foglalja
össze vázlatosan a 8. ábra.
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8. ábra: Élesztőkivonat előállításának lehetőségei cukorcirok nyersanyagon

A bagaszban található öt- és hatszénatomos cukrok együttes felhasználására nem
minden élesztő törzs alkalmas. Az elsősorban hemicellulóz alapú etanoltermelésre
koncentráló szakirodalmak alapján 670 élesztő törzs közül 536 képes a xilóz, míg 355 az
arabinóz alapú metabolizmusra, és van néhány törzs, amelyek képesek többféle cukron is
növekedni (Hahn-Hagerdal et al., 2007). Míg a leggyakrabban alkalmazott élesztő, a
Saccharomyces cerevisiae leginkább csak hexózok átalakítására képes, addig a Pichia stipitis
törzs xilóz és arabinóz szénforráson is növekszik, és etanolt is termel (Hahn-Hagerdal et al.,
2007). A problémát sok esetben az jelenti, hogy a természetben az ötszénatomos cukrokat is
emésztő törzseket az ipari tápközegek gátolják, és csak nagyon intenzív levegőztetés mellett
képesek nővekedni.
A 62 törzset magába foglaló Pichia nemzetségbe tartozó P. stipitis a következő
fontosabb szénforrásokon képes szaporodni: D-galaktóz, L-szorbóz, D-ribóz, D-xilóz, Darabinóz (késleltett pozitív válasz), L-ramnóz, szacharóz, maltóz, trehalóz, cellobióz, laktóz,
keményítő, glicerin, etanol, D-glükóz. A szakirodalom szerint minden vizsgált törzs igen
gyorsan képes a xilóz átalakítására (Barnett et al., 1983). A P. stipitis esetében a biomassza
képződése mind glükóz, mind xilóz szénforráson erősen függ az oxigénfelvétel sebességétől
(Grootjet et al., 1990). A törzsek érzékenyek a hemicellulóz hidrolízise során keletkező
ecetsavra, furfurolokra és ligninre, így célszerű azok eltávolítása a fermentléből például éteres
extrakcióval (Zyl et al., 1988, Nigam 2001), vagy aktív szenes derítéssel és szulfitos
ligninmentesítéssel (Gupta et al., 2009). A fermentáció során a pH-szabályozás is fontos
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tényező: Zyl és társai (Zyl et al., 1988) vizsgálatai során az ammónium- és nátriumhidroxidos szabályozás mellett nem ment le a fermentáció, míg ugyanolyan körülmények
között alkalmazva a kalcium-hidroxidos szabályozás igen jó eredményeket hozott.
Fontos kiemelni, hogy a kitűzött cél nem az etanol termelés, hanem sejttömeg
előállítása, így célszerű megvizsgálni a S. cerevisiae törzsekre jellemző Crabtree-hatást a P.
stipitis esetében is. Passoth és társai (Passoth et al., 1996) Crabtree-negatív törzsként írta le a
Pichia stipitist, tehát sem a magas cukorkoncentráció, sem az oxigén limitáció nem
represszálja a sejteket. A magas cukorkoncentráció nem segítette elő az etanol fermentációt,
de az aerob körülmények gátolták azt.
A felvázolt technológiai megoldásokat elsősorban gazdaságossági szempontból célszerű
megvizsgálni,

akár

kísérleti

eredményekre,

akár

irodalmi

adatokra

támaszkodva.

Kereskedelmi forgalomban kapható folyamat szimulációs szoftverekkel (pl. Aspen, SuperPro
Designer)

a

különböző

alapanyagokra

támaszkodó

technológiai

lépések

könnyen

modellezhetők, és kiválasztható a gazdaságilag és technológiailag is megfelelő, a biofinomító
koncepcióba illeszkedő élesztőtermelő útvonal, amely alkalmas a tejsav fermentációhoz
szükséges élesztőkivonat in-house előállítására.
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ
Doktori munkám célja egy biofinomító fermentációs egységeinek technológiai
fejlesztése, amelynek főterméke tejsav, nyersanyaga pedig lehet akár glükóz, akár
búzakeményítő, akár a cukorcirok növény kipréselt leve. A biofinomító egyik
melléktermékéül a tejsav fermentációhoz szükséges élesztőkivonatot választottam, amelynek
nyersanyagául a cukorcirok valamely része szolgálhat.
A tejsav fermentációt két útvonalon keresztül közelítettem meg: egy mezofil
technológia kidolgozása volt a fő irány, majd megvizsgáltam a magasabb hőmérsékleten
(termofil körülmények között) zajló tejsavtermelés lehetőségét is. A mezofil tejsavtermelési
technológia kifejlesztése során foglalkoztam a különböző nyersanyagokból összetett
tápközegek optimálásával, a mikroba tápanyagigényeinek felmérésével, a fermentáció
technikai paramétereinek beállításával, és a kész technológia léptéknövelésével. A termofil
tejsavtermelés kidolgozásához végeztem két több lépcsős screeninget, és a kiválasztott törzset
próbáltam adaptáltatni a két tápközegre. Végül megvizsgáltam a tejsavtermelésben
kulcsfontosságú kiegészítő komponens, az élesztőkivonat előállításának lehetőségeit.

3.1. Anyagok és módszerek
3.1.1. Törzsek
Az alkalmazott törzsekhez (9. táblázat) liofilezve, steril ampullába zárva jutottam
hozzá, és felélesztés után törzsfenntartó tápközegen tároltam őket.
9. Táblázat: Alkalmazott törzsek
Mezofil tejsavtermelők
Lactobacillus sp. MKT-878 (NCAIM
B02375)
Lactobacillus sp. TUB B-207

Termotoleráns/termofil
tejsavtermelők
Bacillus coagulans DSM1
Bacillus coagulans DSM2308
Bacillus coagulans DSM2311
Bacillus coagulans DSM2312
Bacillus coagulans DSM2314
Bacillus coagulans DSM2350
Bacillus coagulans DSM2356
Bacillus coagulans DSM2383
Bacillus coagulans DSM2384
Bacillus coagulans DSM2385
Bacillus smithii DSM2319
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Mezofil tejsavtermelők

Termotoleráns/termofil
tejsavtermelők
Bacillus stearothermophilus DSM2334
Bacillus stearothermophilus DSM2349
Geobacillus stearothermophilus
DSM22T
Geobacillus stearothermophilus
DSM297
Geobacillus stearothermophilus
DSM456
Geobacillus stearothermophilus
DSM494
Geobacillus stearothermophilus
DSM2027
Geobacillus stearothermophilus
DSM2313
Geobacillus stearothermophilus
DSM3299
Geobacillus stearothermophilus
DSM5934

3.1.2. Tápközegek
3.1.2.1.Törzsfenntartás
A Lactobacillus törzsek felélesztésére és fenntartására MRS (De Man, Rogosa és
Sharpe) tápközeget alkalmaztam (10. táblázat). A későbbiekben kereskedelmi Difco MRS
agart alkalmaztam, amely egyben tartalmazta az összetevőket.
10. Táblázat: MRS tápközeg összetétele
Összetevők
Glükóz
(agar) 3
élesztőkivonat
triptikáz
húskivonat
K2HPO4
Na-citrát
NH4Cl
Na-acetát
MgSO4.7H2O
MnSO4

Mennyiség
(g/L)
20
15
5
10
5
2
2,815
0,54
5
0,1
0,05

A Bacillus, Geobacillus törzsek esetében a felélesztéshez és törzsfenntartáshoz
kereskedelmi Difco Nutrient tápközeget alkalmaztam (11. táblázat).

3

Agart csak szilárd tápközegben alkalmaztam.
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11. Táblázat: Nutrient tápközeg összetétele
Mennyiség
(g/L)

Összetevők

Pepton
húskivonat
(agar)4
MnSO4.H2O

5
3
15
0,01

A törzsek fenntartására a megadott tápközegeket alkalmaztam, átlagosan egy napig
inkubálva a törzseket ferdeagaron vagy Petri csészén, a törzsnek megfelelő hőmérsékleten,
majd hűtőszekrényben (4°C) tároltam őket a következő felhasználásig. Havonta átoltást, kb.
évente újbóli liofilezett állapotból való felélesztést igényeltek. A saját törzset (L. sp. MKT878) a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményében letétbe
helyeztem, ahol liofilezett ampullákban tárolják.
3.1.2.2.Fermentációk
A glükóz alapú a Lac-2 jelű tápközeg (12. táblázat) volt, amelyet 120 g/L és 180 g/L
glükóz koncentrációban alkalmaztam, és amely egy a tanszéken korábban végzett tápközeg
optimálás eredménye.
12. Táblázat: Lac-2 tápközeg optimált összetétele
Összetevők
Glükóz
Kukoricalekvár
Élesztőkivonat
KH2PO4
MgSO4.7H2O
FeSO4.7H2O
MnSO4

Mennyiség (g/L)
120
30
6
0.5
0.3
0,01
0,01

180
45
9
0,75
0,45
0,015
0,015

A búza alapú kísérletekhez különböző beszállítóktól származó BL55-ös búza
finomlisztet

alkalmaztam

(0,55%

hamutartalom,

11%

fehérjetartalom,

65%

keményítőtartalom).. A bemért lisztmennyiség 200 g/L volt. A tápközeghez csapvizet
alkalmaztam, hogy biztosítsak egy minimális sótartalmat az enzimek működéséhez és a sejtek
szaporodásához. A búza alapú tápközeget kétféle módon alkalmaztam: glutén eltávolítása
után, vagy gluténnel (Hetényi, 2007, Hetényi et al. 2010a).
A búzasikér vagy glutén a gluténmentes tápközegbe külön került bele, különböző
koncentrációkban. A búza alapú tápközeg kiegészítései a 4.2. fejezetben megadottak és
minden esetben külön kerültek sterilezésre.
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A cukorcirok alapú fermentációk alapanyagául négyféle cukorcirok szolgált a
Coopinter Kft. felajánlásával: Monori édes, Sucrosorgho, Autan, Urja. A leveket, a romlást
megelőzendő, fagyasztva tároltam (-18°C). A kiegészítéseket a 4.3. fejezetben leírtak szerint
alkalmaztam.
A kísérletekhez a következő nitrogéntartalmú kiegészítéseket alkalmaztam:


Élesztőkivonat – Reanal Zrt., Budapest



Kukoricalekvár – Hungrana Kft., Szabadegyháza vagy Roquette, Franciaország



Vitális glutén – Victory 2001 Kft., Pécs



Pékélesztő autolizátum (toluollal feltárt pékélesztőből készítve) – LeSaffre Kft.,
Budapest

A kiegészítéseket úgy alkalmaztam, hogy a különböző kiegészítések összes
nitrogéntartalma megegyezzen. Ehhez a 13. táblázatban szereplő összes nitrogéntartalmat
figyelembe véve számítottam ki a bemérendő mennyiségeket.
13. Táblázat: Nitrogénforrások összes nitrogéntartalma
Nitrogénforrás

Élesztőkivonat
Húskivonat
Pepton
Kukoricalekvár
Glutén

Összes
nitrogéntartalom
(%)

~10
~11
~12,5
~7,5
~12,5

A búzakeményítő és a glutén hidrolízisére a következő enzimeket alkalmaztam:


Shearzyme® 500 L (Novo Nordisk, Dánia): xilanáz a pentozán frakció és a
keményítő frakció elválasztására, 8,2 μL 100 g liszthez, szobahőmérséklet, 1
órás hatóidő



Termamyl® SC (Novo Nordisk, Dánia): α-amiláz a keményítő elfolyósítására,
28 μL 100 g liszthez, 85-90°C, pH 5,5, 40 perces hatóidő



SAN®Super 240 L (Novo Nordisk, Dánia): glüko-amiláz az oligoszacharidok
cukrosítására, és alkalikus proteáz a glutén emésztésére, 80 μL 100 g liszthez,
55-60°C, pH 5,5, 120-130 g/L keményítőhöz 36 órás hatóidő



Alcalase® 2.4 L FG (Novo Nordisk, Dánia): alkalikus proteáz a glutén
emésztésére, 7,4 μL 1 g gluténhez, 60°C, pH 8,5, 180 perces hatóidő



Neutrase® 0.8L (Novo Nordisk, Dánia): neutrális proteáz a glutén emésztésére,
8,8 μL 1 g gluténhez, 50°C, pH 7,0, 180 perces hatóidő
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A mikrobák tápanyagigényeinek kielégítésére szolgáló aminosavak, vitaminok és sók
mennyiségét a mikroba által igényelt élesztőkivonatnak megfelelő mennyiségben adagoltam a
tápközeghez. Az élesztőkivonatnak megfelelő mennyiségeket a Függelék 5. táblázata
tartalmazza. A vitaminok és aminosavak a Reanal Zrt.-től vagy a Reanal Zrt. beszállításán
keresztül az Acros Organics cégtől származtak.
A termotoleráns törzsek vizsgálatához a nutrient (11. táblázat) és Lac-2 (12. táblázat)
tápközeget alkalmaztam, különböző cukrokkal (szaharóz, fruktóz, glükóz, xilóz) különböző
koncentrációban kiegészítve, a szénforrás mennyiségének megfelelően, arányosan beállítva a
kiegészítő komponensek mennyiségét is. Az egyes beállításokat a 4.6. fejezet tartalmazza. A
termotoleráns fermentációkhoz búza és cukorcirok alapú tápközeget alkalmaztam,
megfelelően kiegészítve.
A fermentációk esetében a tápközegek előkészítése a megadott alapanyagokból és
módon történt. A búza alapú tápközegnél a keményítőtej, ill. a lisztszuszpenzió sterilezése a
keményítő elfolyósításával párhuzamosan zajlott. Az edények, eszközök, egyéb tápközegek
sterilezése autoklávban történt, 121°C-on, 20 percig, és a cukorcirok és glutén tartalmú
tápközeget leszámítva a szén- és nitrogénforrásokat külön edénybe helyezve, a Maillardreakció elkerülése végett. Szintén külön edényben került az autoklávba a pH-szabályozó
kalcium-karbonát, míg a savat és lúgot nem sterileztem. A hőre érzékeny vitaminokat és
aminosavakat sterilen szűrtem.
A rázatott lombikos kísérleteknél 100/250 mL térfogatban dolgoztam, kalciumkarbonátos pH-szabályozással, szabályozott hőmérsékletű rázógépben, 200 rpm rázatás
mellett. Mintavétel 24 óránként történt. A beoltást steril pipettaheggyel végeztem, ferdeagaros
tenyészetre 4,5 mL steril vizet fecskendezve, majd a sejtszuszpenzióból 1-1 mL-t a
lombikokba juttatva.
A fermentoros kísérleteknél 500/1000, 800/1000, 1000/2000, 1500/2000, 1800/2000
mL-es, vagy 15/24, 18/24, 20/24, ill. 200/300 L-es léptékben dolgoztam. A hőmérsékletet és
pH-t a törzsnek megfelelően automatikusan szabályoztam, a keverést 200-500rpm
fordulatszámon végeztem, levegőztetést nem alkalmaztam, és mintát 4-5 óránként vettem. A
24 L lépték alatt a fermentorok sterilezése autoklávban, az ennél nagyobbaké helyben, gőzzel
történt. A beoltást kis léptékben (500 mL-enként) 2 db, 24 órás ferdeagaros tenyészetet steril
vízben felszuszpendálva, steril fecskendővel, nagyobb léptékben M vagy U fermentorról
oltócsonkon keresztül, lángzár mellett végeztem.
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A legfontosabb fermentoros kísérletek paraméterei és eredményei a Függelék 10.
táblázatában szerepelnek.
A fermentációs minták előkészítése a minta egy részének centrifugálásával kezdődött,
amelynek felülúszóját egyrészt az optikai denzitás mérés vakmintájaként, másrészt
mikroszűrve HPLC analízisre használtam. A minta másik részéből az optikai denzitás
méréseket végeztem el.
3.1.2.3.pH-szabályozáshoz használt vegyszerek
A tápközegek pH-beállításához sterilezés előtt 0,2 n HCl vagy 25% H2SO4, valamint
25% NH4OH alkalmaztam.
A rázatott lombikos fermentációkban minden esetben CaCO3-tal közömbösítettem a
keletkező tejsavat. A fermentorban a következő ágenseket alkalmaztam pH-szabályozásra:


CaCO3 stöchiometrikus mennyiségben



20% NH4OH (Reanal)



20% NaOH (Reanal)



20% trimetil-amin (Acros)



20% dimetil-amin (Acros)



25% H2SO4

A fermentációs mintákban a CaCO3 feloldására optikai denzitás mérés előtt 0,2 n HCl
oldatot használtam.
A cukorciroklé szacharóz tartalmának inverziójához tömény citromsavat, sósavat és
kénsavat alkalmaztam.
3.1.2.4. Analitikai mérések
A minták összetételének vizsgálatát többnyire HPLC méréssel végeztem. A szerves
savakat tartalmazó mintákat BioRad Aminex HPX-87H ioncserélő oszlopon, a csak cukrokat
tartalmazó mintákat BioRad Aminex HPX-87P ólomkolonnán mértem. A savas minták
esetében alkalmazott módszer: mozgófázis 5 mM-os H2SO4 oldat (0,5 mL/min), BioRad
Aminex HPX-87H oszlop, 65 °C, detektor hőmérséklete 40°C. A cukorminták esetében
alkalmazott módszer: mozgófázis Millipore víz (0,6 mL/min), BioRad Aminex HPX-87P
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oszlop, 85°C, detektor hőmérséklete 40°C. A mérésekben alkalmazott standardok: szacharóz,
glükóz, fruktóz, arabinóz, xilóz, tejsav: 10; 5; 2,5; 1,25; 0,625; 0,3125 g/L koncentrációban.
Az ólomkolonna használata előtt a szaharóz mérése problémába ütközött, lévén a savas
eluenst alkalmazó módszer invertálta a szaharózt glükózzá és fruktózzá, így a cukorcirok
mintákban nem tudtam meghatározni pusztán HPLC módszerrel a szabad glükóz és fruktóz
tartalmat. Ennek kiküszöbölésére enzimes (GOD-POD kit, Reanal) glükóz mérést
alkalmaztam, majd a következő egyenletek segítségével számoltam ki a koncentrációkat
(g/L):

Abs 600 (minta)
⋅ 1,8 ⋅ hígítás 4
Abs 600 (standard)
M
= (c összes glükóz − c szabad glükóz ) ⋅ szacharóz
M glükóz

c szabad glükóz =

1. Egyenlet

c szacharóz

2. Egyenlet

c szabad fruktóz = c összes cukor − c szabad glükóz − c szacharóz

3. Egyenlet

Fehérje mérésekhez (cukorcirokléből) BCA (bicinchoninic acid) fehérje mérő kitet
(Sigma-Aldrich) alkalmaztam.
A sejtek szaporodását az optikai denzitás változásával követtem nyomon, amelyet 600
nm-n fotometriásan határoztam meg, a minták turbiditásának megfelelően hígítva a mintákat
(általában 10-szeresükre), és a centrifugált felülúszót használva vakmintaként.
A szárazanyagméréseket 0,22 μm-es membránon 10 mL mintát szűrve, majd 30 mL
vízzel átmosva, 105°C-on tömegállandóságig szárítva végeztem.
3.1.2.5. Cukorcirok tartósítási kísérletek
A cukorciroklé tartósításához borként (0,15 g/L), ill. kénsavat (25%), tejsavat (80%)
alkalmaztam, különböző pH-ra állítva a mintaoldatokat.
A cukorcirok szecska tartósításánál szintén tejsavas (80%, pH 3,5-re) és borkénes (0,15
g/kg) kezelést alkalmaztam, kiegészítve egy tejsavbaktériumos beoltással (CFU/mL 106, L.
sp. MKT-878). Az egyes beállításokhoz tartozó 200 g szecskából 20-20 g mintát vettem, majd
80 mL vízzel hígítva, 1 percig magas fordulatszámon turmixolva extraháltam a mintákban
található cukrokat, majd centrifugálva és mikroszűrve kerültek a minták analízisre.

4

Ahol az 1,8 érték a standard glükóz oldat koncentrációja g/L mértékegységben kifejezve (10 mmol/L).
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3.2. Készülékek
3.2.1. Fermentáció és mintafeldolgozás készülékei
3.2.1.1. Fermentorok
Négy B. Braun Biostat® Q, egymástól függetlenül üzemeltethető, 800/1000 mL
térfogatú készülék állt rendelkezésemre a laboratóriumi léptékű fermentációkhoz. A
levegőztethető, alsó mágneses keverésű, Pt100-as hőmérővel és Mettler-Toledo pH mérő
elektróddal ellátott készülékekben a pH, a hőmérséklet és a keverés automatikusan
szabályozott.
Egy B. Braun Biostat® M fermentor, 1500/2000 mL térfogattal mind fermentációs
célokra, mind a hidrolízisek lebonyolítására alkalmas volt. Levegőztethető, felső, nyitott
turbina lapátos keverésű, Pt100-as hőmérővel és Mettler-Toledo pH mérő elektróddal, szintén
automatikus szabályozással és adatgyűjtéssel.
A léptéknövelésekhez egy B. Braun Biostat® U (24/30 L), egy B. Braun Biostat®
UD30 (21/26 L) és egy B. Braun Biostat® 300D (230/300 L) állt rendelkezésemre,
hőmérővel, pH-mérővel és turbidométerrel felszerelve, automatikus szabályozással,
számítógépes adatgyűjtéssel.
3.2.1.2. Termosztátok, szárítószekrény
A tenyészetek inkubálásához nagyméretű MIM, Instrument Works típusú termosztátot
használtam. A rázatást igénylő inkubálásokhoz szabályozható hőmérsékletű Medicor BRI-1
és G10 Gyrotory® shaker (NBS) típusú rázógépeket alkalmaztam.
A glükóz mérés 37 °C-os inkubálásához és a fermentorok magas hőmérsékletű
szabályozásához LKB, Bromma gyártmányú, 2219 Multitemp II típusú cirkuláltatásos
termosztátot alkalmaztam.
Egyes inkubálási feladatokra és szárításra egy Memmert VO vákuum szárítószekrény
állt rendelkezésemre.
3.1.2.3. Centrifugák
A minták sejttartalmának ülepítésére Servister Seisystem Bio Eppendorf centrifugát
használtam (5 perc, 13000 rpm). A nagyobb térfogatú minták ülepítésére Janetzky K23 D (4
48

Kísérleti rész
db, 80 ml hasznos térfogatú centrifugacső) és Janetzky K70 D (4 db, 700 ml hasznos térfogatú
centrifugacső) kilendülő fejes, hűtött centrifugát használtam (10-20 perc, 3500rpm).
3.1.2.4. Autokláv
Az oldatok és készülékek sterilezésére felül tölthető laboratóriumi autoklávot
használtam, kezelési idő 20 perc, 120 °C-on.
3.1.2.5. Mérlegek
A fermentációs bemérésekhez Sartorius Basic B120S analitikai mérleget, a nagyobb
mennyiségű kiegészítő anyagok beméréseihez, pedig OHAUS CS 2000 és 5000 típusú
mérlegeket használtam.
3.1.2.6. Szűrők
Cukorciroklé előkezeléséhez Sartorius Cellulose Nitrate filter, 0,45 μm pórusméretű
membránt (∅ 12 cm), Gelman Instrument Company fém mikroszűrőt használtam. Vitamin és
aminosav oldatok steril szűréséhez Millipore Nitrocellulose Membrane szűrőlapokat (∅ 4,5
cm, 0,22 µm, klávozható) használtam. HPLC minták előkészítéséhez ViaLab ProFill
regenerált cellulóz (RC), 0,2 µm-es mebránt alkalmaztam.

3.2.2. Analitika eszközei
3.2.2.1.HPLC
A fermentációs minták elemzésére Waters Breeze HPLC System berendezést
használtam. Egységei:


Waters 1515 Isocratic HPLC Pump



Waters 717 Plus Autosampler



Waters 2414 Refractive Index Detector

3.2.2.2.Spektrofotométer
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Az optikai denzitás (A600), a glükóz (A500) és a fehérje (A562) mennyiségének
meghatározásához a minták abszorbanciájának mérésére Pharmacia LKB-Ultrospec Plus
Spektrophotometer és a Campsec M501 UV/VIS Spectrophotometer készülékeket használtam.
3.2.2.3.Tejsavteszt
A fermentációs minták tejsavtartalmának gyors mérésére egy refraktometriás elven
működő készüléket használtam: Merck RQflex® refraktométer a megfelelő tejsav tesztcsíkkal
(vak mintával).

3.2.3. Egyéb eszközök, szoftverek
3.2.3.1. Egyéb laboratóriumi eszközök


TESLA, UC 006 DM1 ultrahangos rázómedence



Brand és LabMate automata pipetták



Radelkis OP-208/1 pH mérő



Vortex kémcsőkeverő



FALC MOD-F 70 fűthető mágneses keverőlap



Kávédaráló, turmixgép

3.2.3.2. Szoftverek


Statistica v8-9 – kísérletek tervezése és kiértékelése optimálási feladatok
esetében



SigmaPlot 2001 – görbeillesztés mérési eredményekre
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4.

EREDMÉNYEK
Kísérleteim egy tejsav főterméket előállító, ún. biofinomító technológiáinak

kidolgozása köré épültek. A biofinomító fermentációs egységeinek technológiai szempontú
optimálása többféle nyersanyagon, különböző törzsekkel zajlott, és a nyersanyagok, ill.
kiegészítő komponensek előkezelési, előállítási és tárolási problémáját is magában foglalta
(vö. 1. ábra).
A fermentációs kísérletek megértéséhez elengedhetetlen ábrák az adott kísérlet leírásába
ékelve szerepelnek, azonban terjedelmi okokból a fermentációk többségének lefutási görbéje
és a részletes kísérleti eredmények a Függelékben találhatók (Függelék – 10. táblázat, Ábrák).

4.1.

Kísérletek glükóz alapú Lac-2 tápközegen

4.1.2. Mezofil tejsavbaktérium kiválasztása
Kísérleteimet a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszéken (a mai Alkalmazott
Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszéken) a ’90-es években, egy tejsav
fermentációs projekt keretein belül optimált ún. Lac-2 tápközegen kezdtem meg. A
tápközegben szénforrásként glükóz, nitrogénforrásként kukoricalekvár és élesztőkivonat
szerepel, valamint tartalmaz az irodalom alapján szükségesnek vélt fémsókat is, így a
tejsavbaktériumok számára minden tápanyag megtalálható benne.
A mezofil tejsavtermelésre két tanszéki törzs került kiválasztásra: a Lactobacillus sp.
TUB B-207 és a Lactobacillus sp. MKT-878 jelű, amelyek a L. casei ssp. rhamnosus törzshöz
állnak legközelebb. Ezek a törzsek szintén a korábbi tejsav fermentációs projekt keretein belül
végzett screening során kerültek kiválasztásra, mint homofermentatív L-tejsavtermelő
baktériumok.
A szakaszos fermentációk eredményei alapján (14. táblázat) megállapítható, hogy a két
törzs teljesítménye között nincs szignifikáns (>10%) különbség. Bár a TUB B-207-es törzs
magasabb hozamot ért el, az MKT-878-as törzs magasabb produktivitás érték mellett alakítja
át a rendelkezésre álló glükózt, és míg a TUB B-207-es törzs esetében 26 óra elteltével
jelentős mennyiségű szénforrás maradt a rendszerben (amely 44 óra után sem fogyott el), az
MKT-878-as törzs a teljes mennyiséget felhasználta, magasabb végtitert eredményezve (vö.
Függelék – 1-2. ábra). A két törzs közül tehát a további kísérletekhez az MKT-878 törzs tűnt
alkalmasnak, mert sem termékgátlást, sem szubsztrát inhibíciót nem tapasztaltunk és
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megfelelően hatékonyan, gyorsan és homofermentatív módon termelt tejsavat maradék
szubsztrát nélkül. A törzset egyéb tápközegeken is teszteltem (MRS tápközeg 60 g/L
glükózon, tejsavó 45 g/L laktóz), és hasonlóan jó eredményeket értem el.
14. Táblázat: Lactobacillus sp. MKT-878 és TUB B-207 törzs összahasonlítása Lac-2 tápközegen
Fermentáció
ideje (h)

Törzs
MKT-878
(NCAIM
B02375)*
TUB B-207

Tejsav-növekmény
(g/L)

Tejsav hozam (g/g)

Produktivitás
(g/L*h)

26,12

91,80

0,85

3,52

26,17

86,34

0,99

3,30

4.1.3. Párhuzamos kísérletek és léptéknövelés Lac-2 tápközegen
Az alkalmazott laborfermentációs módszer reprodukálhatóságának vizsgálatára a
kiválasztott MKT-878 törzzsel Lac-2 tápközegen párhuzamos fermentációkat végeztem 800
mL térfogatban. A három fermentáció eredménye alapján elmondható, hogy az adott
tápközegen, azonos körülmények között a kísérlet reprodukálható: átlagosan 81%-os
hozammal és 3,51 g/L*h produktivitással sikerült tejsavat termelni laboratóriumi (800
mL/1000 mL) léptékben. A fermentációk eredményeit a 15. táblázat tartalmazza.
15. Táblázat: Lactobacillus sp. MKT-878 törzs párhuzamos és léptéknövelési kísérletei
Lépték Fermentáció
(L)
ideje (h)
0,8

20
200

26,12
28,92
30,37
36,85
22,85*
36,57

Tejsav
TejsavFogyott
Produktivitás
Tejsav
Produktivitás
hozam átlag
növekmény szubsztrát
átlag (g/L*h)
hozam (g/g)
(g/L*h)
(g/g)
(g/L)
(g/L)
91,80
107,90
0,85
3,51
0,81±0,04
3,54±0,11
105,83
133,25
0,79
3,66
104,54
135,70
0,77
3,44
109,87
116,86
0,94
2,98
0,95±0,02
2,77±0,29
58,56
60,41
0,97
2,56
110,07
113,97
0,97
3,01
0,97
3,01

*200 L-es lépték inokulumaként a fermentáció vágása kb. az exponenciális fázis közepén történt.

A reprodukálhatóság megállapítása után léptéknövelési kísérletsorozatot végeztem 0,8 L
– 20 L – 200 L léptéksorban. A fakultatív anaerob törzzsel végzett tejsav fermentációnál a
léptéknövelések esetében rendszerint felmerülő oxigénátadási problémákkal nem kellett
számolnunk, és mivel az alkalmazott törzs nem szigorúan anaerob, a keverés révén beoldódó
oxigén szintén nem zavarja a baktérium metabolizmusát. A léptéknövelés sikere tehát
leginkább az inokulum méretén és a sterilitás fenntartásán múlott. Az inokulum minden
esetben 10% volt, a 800 mL-es és 20 L-es léptékű fermentorok beoltása lombikról, míg a 200
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L-es fermentor inokulálása a 20 L-es fermentorról történt oltócsonkon keresztül. A kísérletek
számszerű eredményei a 15. táblázatban, míg grafikus összehasonlítása a 9. ábrán szerepel.

4,0
3,5

Értékek

3,0
2,5
3,54

2,0

2,77

3,01

1,5
1,0
0,5

0,81

0,95

0,0

Térfogati produktivitás (g/L*h)
0,97
Tejsav hozam (g/g)

0,8

20
Lépték (L)

200

9. ábra: Léptéknövelési kísérletek eredményei Lac-2 tápközegen

A lépték növelésével a hozam értéke nőtt, míg a produktivitás értéke csökkent, 200 L-es
félüzemi léptékben azonban még mindig elfogadható a 3 g/L*h átlagos produktivitás érték,
különösen összevetve a szakaszos technikával végzett bakteriális fermentációkra vonatkozó
irodalmi eredményekkel (vö. Függelék – 2. táblázat). Kiemelendő, hogy minden kísérlet
esetében elfogyott a glükóz teljes mennyisége, ami arra enged következtetni, hogy a Lac-2
tápközegben nincs limitáló tényező sem nitrogénforrás, sem egyéb tápkomponensek
tekintetében, így az egyébként ipari melléktermékként szereplő kukoricalekvárral és
minimális élesztőkivonat kiegészítéssel biztosítható egy iparilag elfogadható tápközeg
tápanyag-ellátása. Az eljárás hátránya a nagy mennyiségű egyéb szennyező anyag lehet,
amely a kukoricalekvárral kerül a fermentlébe és a tisztítási, kinyerési műveleteket nehezítheti
meg, valamint a tiszta glükóz mint szénforrás alkalmazása. A glükóz kiváltására célszerű
egyéb megújuló nyersanyagforrásokat alkalmazni.
A Lac-2 tápközegen végzett kísérletek a továbbiakban is etalonnak számítottak a más
nyersanyagokon, más törzzsel végzett fermentációk vizsgálatakor.
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4.2.

Kísérletek búza alapú tápközegen

4.2.1. Tápközeg optimálása
4.2.1.1.

A búza frakcionálása

A búza alkalmazása fermentációs alapanyagként nem új keletű sem a szakirodalomban
(vö. 5. táblázat), sem az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
(korábban Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék) tevékenységében. Korábban a
Nitrokémia Rt. megbízásából készült egy 200 ezer tonna búza/év kapacitású biofinomítóról
szóló megvalósíthatósági tanulmány, amelyben különböző technológiai lehetőségeket és azok
gazdasági realitását vizsgálták.
A vizsgált technológiák a búza frakcionálására helyezték a hangsúlyt: az Alfa-Laval
Raisio őrléssel egybekötött keményítő kimosó eljárása, a hidrociklonos elválasztás és a
nagynyomású dezintegrálásos (Westfalia) technológia mindegyike a búzakeményítő és sikér
(glutén) frakciójának elválasztását hivatott szolgálni. A választott technológia ezek
kombinációjából alakult ki (10. ábra), amely alapján megkezdtem a hidrolizált keményítő
alapú tejsav fermentációs kísérleteimet.

Búza →

Őrlés

1
⎯
⎯→

Dagasztás

2
⎯⎯→ Aprítás

3
⎯
⎯→
Víz

Korpa

Víz

9
Gluten ←
⎯⎯

Hidrociklon
5

4

Víz+enzim
Gluten
6
⎯⎯
szárítás ←

Gluten
mosás

Keményítőtej

7
8
Keményítőtej

10. ábra: Búza frakcionálása

A fent vázolt technológia végtermékeként egy ~13%-os keményítő tartalmú
keményítőtejet kaphatunk. Első körben feladatom volt a keményítőtej előállítási eljárás
laboratóriumi léptékre történő átültetése (scale down), amelynek részletes leírása
diplomamunkámban szerepel (Hetényi, 2007).
Az őrlési folyamatok elkerülése végett búza finomlisztet (BL-55) választottam
alapanyagul, és az Anyagok és módszerek c. részben leírt módon választottam el, illetve
hidrolizáltam glükózig a benne található keményítőt. A magas hőmérsékleten zajló hidrolízis
(α-amilázos bontás 85°C, glüko-amilázos cukrosítás 55°C) előnye, hogy a tápközeget a
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fermentáció előtt nem szükséges sterilezni. Az eljárás végén kapott tápközeg ~120 g/L
glükózt és ~5 g/L vízoldható fehérjét tartalmaz.
A keményítő kimosása után visszamaradó ragacsos, nyúlós anyag a búza vízoldhatatlan
fehérjéiből álló sikér vagy glutén.
4.2.1.2.

Fermentáció és optimálás keményítőtejen (gluténmentes tápközeg)

A búzakeményítő hidrolízise után nyert glükóz és a búzában található vízoldható
fehérjék, valamint egyéb mikrokomponensek (vitaminok, sók) szolgáltak tápanyagul az első
fermentációkhoz. Kezdeti próbálkozásaim során kipróbáltam a szimultán cukrosítás és
fermentáció (SSF) lehetőségét is, tehát az inokulálással egyidejűleg adtam a tápközeghez a
cukrosító enzimet, a fermentáció 665 órája alatt azonban mindössze 60 g/L tejsav
koncentrációt sikerült elérni, így feltételeztem, a cukrosító enzim 37°C-on csak igen lassú
bontásra képes (ez a későbbiekben bebizonyosodott), ezért a folyamat sebesség-meghatározó
lépése a glükóz keletkezése lehet. A további kísérleteimet tehát a keményítő előzetes
cukrosításával, szeparált hidrolízis és fermentáció (SHF) technikával végeztem.
A gluténmentes tápközegen a fermentáció igen lassan zajlott (Függelék – 3. ábra), és a
csaknem egy hetes tenyésztés után is maradt a rendszerben ~60 g/L glükóz, amely arra
engedett következtetni, hogy bár a szénforrás megfelelő formában és mennyiségben állt
rendelkezésre (a fermentáció elindult, tehát a szubsztrát inhibíció kizárható), addig a
nitrogénforrásul szolgáló fehérjék mennyisége nem elegendő.
Ahogy az irodalmi adatok alátámasztják (vö. Függelék - 4. táblázat), a
nitrogénforrásként leggyakrabban alkalmazott és leghatékonyabb kiegészítő komponens az
élesztőkivonat (yeast extract – YE), amely igen gazdag mind vitaminokban, mind szabad
aminosavakban, azonban alkalmazása jelentősen hozzájárulhat a tejsav magas előállítási
költségeihez. Az élesztőkivonat mellett ezért megvizsgáltuk további két nitrogénforrás hatását
is: a kukoricalekvár a Lac-2 tápközegben már szolgált nitrogénforrásként, és mivel egy ipari
melléktermékről van szó, alkalmazása nem növeli jelentősen a nyersanyag-költségeket;
másrészt pékélesztő (vagy más élesztő) sejtek toluolos kezelésével nyert, az élesztőkivonathoz
hasonló autolizátumot kapunk, így a drága élesztőkivonatos technológiát „házilag” is
kiválthatjuk pékélesztő autolizáltatásával.
A három különböző nitrogénforrást azonos összes nitrogéntartalomra beállítva
különböző koncentrációkban adagoltuk az alap tápközeghez, és rázatott lombikos tenyésztési
körülmények között vizsgáltuk a fermentációk termékhozamát és produktivitását.
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16. Táblázat: Gluténmentes búza alapú tápközeg optimálása nitrogénforrások adagolásával
Nitrogénforrás
Élesztőkivonat

Kukoricalekvár

Élesztő autolizátum

Kontroll (nincs kiegészítés)

Hozzáadott
nitrogénforrás
mennyisége (g/L)
10
20
30
26
52
78
48
96
144
0

Hozzáadott
Produktivitás
nitrogénforrás Tejsav hozam
48 óra 5
(g/g)
nitrogéntartalma
(g/L*h)
(g/L)
1
0,82
1,71
2
0,81
1,86
3
0,92
2,01
1
0,92
1,71
2
0,97
1,97
3
0,93
1,91
1
0,61
1,13
2
0,82
1,69
3
0,78
1,47
0

0,04

0,01

A 16. táblázatban szereplő eredmények alapján látható, hogy az élesztőkivonat és a
kukoricalekvár bizonyult leginkább megfelelő kiegészítésnek. Az élesztőkivonat optimálisnak
talált 20 g/L-es koncentrációja azonban ipari léptékben nem gazdaságos, így e helyett a
beállítás helyett más alteratívát kell előtérbe helyezni. A kukoricalekvárral kapcsolatban egy
logisztikai probléma lépett fel: a korábbi magyarországi forrás (Hungrana Kft.) egy új
technológiát vezetett be a keményítőgyártásba, így nem állt rendelkezésre az optimálás során
használt, azonos összetételű kukoricalekvár, ezért a további kísérletek esetében más
nitrogénforrás alkalmazása vált szükségessé. A szükséges összes nitrogéntartalmat azonban
sikerült megállapítani e kísérletekből: 2 g/L nitrogénforrás-kiegészítés minden esetben
elegendőnek bizonyult. Élesztő autolizátummal a laboratóriumi léptékű tejsav fermentáció
0,93 g/g hozamot és 1,48 g/L*h produktivitást eredményezett (Függelék – 4. ábra), ami még
mindig elmarad a Lac-2 tápközegen kapott eredményektől, és a tetemes mennyiségű élesztő
(96 g/L nedves tömegre számolva) alkalmazása szintén nem teszi gazdaságossá az eljárást. Az
élesztő autolizátummal kapcsolatban még egy probléma felmerült: az eddig autoklávos
sterilezést nem igénylő tápközegben a toluollal kezelt élesztő enzimei nem veszítették el
etanol termelő aktivitásukat (a glikolízis enzimei az autolizálás hatására oldatba kerültek), és a
tejsavtermelés mellett jelentős etanol termelődést is tapasztaltam, a tejsav hozam rovására. A
fenti jelenséget csak a tápközeg magas hőmérsékleten, autoklávban történő sterilezésével
tudtam kiküszöbölni, amely a búza alapú tápközegnél idáig nem tűnt szükségesnek.

5

48 óra után történő mintavételre számított térfogati produktivitás értéke.
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4.2.1.3.

Fermentáció és optimálás búza alapú, glutén tartalmú tápközegen

A búzában található vízoldhatatlan fehérjék mennyisége igen nagy (~11% szárazanyagtartalomra vonatkoztatva), azonban fermentációs célú felhasználásuk vízoldhatatlan
tulajdonságuk folytán nem merült fel, és a korábban felvázolt technológia is a glutén frakció
hatékony eltávolítására helyezte a hangsúlyt. Az irodalomban talált kísérletek azonban
rávilágítottak a tényre, hogy a búza alapú fermentációk esetében a glutén frakciót elválasztás
nélkül használják fel, sokszor mindenféle kiegészítés nélkül (vö. 5. táblázat).
A glutén vízoldhatóvá tételét proteázos bontással oldják meg, amelyhez többféle enzim
is felhasználható: Kong és társai (Kong et al., 2007a-b) többek között neutrális és alkalikus
proteázokat alkalmaztak, és kísérleteik alapján a Novozymes cég alkalikus proteáza (Alcalase
2.4L) tűnt a leghatékonyabbnak. Én a Novozymes mind alkalikus, mind neutrális proteázát
(Neutrase)

kipróbáltam,

jelentős

különbséget

azonban

a

két

enzimmel

kezelt

gluténhidrolizátum felhasználhatóságában nem tapasztaltam. A búza keményítőtartalmának
cukrosítására használt SAN Super 240L enzimkészítmény pedig a glüko-amiláz mellett
szintén tartalmaz Alcalase enzimet, így a glutén bontása és a keményítő cukrosítása
párhuzamosan végezhető a fermentációt megelőzően.
A keményítő és a glutén elválasztása nélkül készült búzaliszt szuszpenzió hidrolízisét
követően, kiegészítések nélkül végeztem fermentációt. A tápközegben található ~20 g/(L
fermentlé) glutén kb. 12,5% összes nitrogéntartalommal rendelkezik, így az abból származó
összes nitrogéntartalom 2,5 g/(L fermentlé), amely a korábbi optimálási kísérleteim alapján
elegendő szerves nitrogént biztosít a fermentáció sikeres lebonyolításához. A kísérlet hosszú
lefutása és gyenge eredményei (0,73 g/g hozam, 0,38 g/L*h produktivitás, vö. Függelék – 5.
ábra) azonban továbbra is tápanyag-limitációra utaltak. A nitrogénforráson túl tehát olyan
mikrokomponens igénye is van a törzsnek, amelyet az élesztőkivonat és a kukoricalekvár a
Lac-2 tápközegben kielégíthetett, azonban az e kísérletben alkalmazott tápoldatvariáció nem.
Ezért a glutén mellett különböző koncentrációban élesztőkivonat kiegészítést alkalmazva,
megvizsgáltam, hogy mi az a minimális mennyiség, amely megfelelő arányban tartalmazza a
szükséges vitaminokat, aminosavakat, sókat. Az e célból végzett rázatott lombikos
fermentációk eredményeit a 17. táblázat mutatja be.
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17. Táblázat: Glutén tartalmú búza alapú tápközeg optimálása élesztőkivonat adagolásával
Élesztőkivonat
mennyisége
(g/L)
0 (Kontroll)
1
2
3
4
5
10
15
20

Összes
nitrogéntartalom
(g/L)
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,5
4
4,5

Tejsav
hozam (g/g)

Produktivitás
48 óra (g/L*h)

0,40
0,76
0,81
0,84
0,74
0,83
0,74
0,77
0,83

0,80
2,23
2,45
2,47
2,29
2,48
2,63
2,49
2,41

Az eredmények alapján elmondható, hogy már egy minimális, 1 g/L élesztőkivonat
koncentráció is elegendő az eredményes tejsav fermentációhoz, így bizonyítást nyert, hogy az
élesztőkivonat nem (csak) nitrogénforrásként, hanem a tejsav metabolizmushoz és
növekedéshez

elengedhetetlen

mikrokomponensek

forrásaként

játszik

szerepet

a

fermentációban. Laboratóriumi léptékben (500 mL) reprodukálva ezeket a rázott lombikos
kísérleteket 0,90 g/g hozamot és 2,31 g/L*h produktivitást sikerült elérni (Függelék – 6.
ábra). A kísérlet sorozatot kukoricalekvárral megismételve nem tapasztaltam jelentős
különbséget a kontroll és a kiegészítéssel végzett fermentációk eredményeiben, így
megállapítható, hogy bár a kukoricalekvár is jelentős mennyiségű vitamint, aminosavat, sókat
tartalmaz (vö. Függelék – 5. táblázat), összetétele nem biztosítja a megfelelő
mikrokomponens-bevitelt a tápközegbe.
4.2.1.4.

Kísérleti

terv

a

glutén

és

élesztőkivonat

optimális

mennyiségének

meghatározására
A búzában található fehérjék mennyisége már önmagában több mint a törzs korábban
megállapított összes nitrogéntartalom-igénye, így a glutén egy része eltávolítható és egyéb
célra felhasználható a biofinomítón belül. Annak megállapítására, hogy milyen mennyiségben
szükséges alkalmazni a glutén és élesztőkivonat kiegészítést, egy 32 típusú kísérleti tervet
építettem fel, és az ún. válaszfelület-módszer segítségével állapítottam meg a maximális
tejsav produktivitás eléréséhez szükséges összetételt. A 9 beállítást minden pontban
megismételve a 18. táblázatban látható eredményekre jutottam. Lévén, hogy a 48 óra
elteltével kapott tejsav végtiterek nem mutattak szignifikáns különbséget (tehát minden
fermentáció befejeződött kevesebb mint 48 óra alatt), a 24 órás eredményeket vettem alapul a
kiértékelésnél.
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18. Táblázat: Kísérleti terv beállításai az optimális glutén-élesztőkivonat arány meghatározásához
Glutén
mennyisége
(g/L)
0
0
0
0
0
0
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
20,4
20,4
20,4
20,4
20,4
20,4

Élesztőkivonat
mennyisége
(g/L)
1
1
5
5
10
10
1
1
5
5
10
10
1
1
5
5
10
10

Produktivitás 24 Produktivitás
óra (g/L*h)
átlag (g/L*h)
1,00
0,74
1,31
1,16
1,71
1,45
1,72
1,72
2,52
2,51
2,66
2,65
1,60
1,54
3,01
2,59
3,16
3,03

0,87
1,23
1,58
1,72
2,51
2,66
1,57
2,80
3,10

A kapott eredményekre másodfokú polinomot illesztve kaptam meg a válaszfelületet,
amely modell adekvátnak és az ANOVA elemzés alapján mindkét faktor hatása
szignifikánsnak bizonyult. A kapott felületről (11. ábra) leolvasható a két faktor optimális
értéke: glutén 16 g/L, élesztőkivonat 8 g/L.

11. ábra: Búza alapú tápközeg optimálási eredménye: a glutén-élesztőkivonat arányának
meghatározására szolgáló kísérleti terv válaszfelülete
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A kapott beállítást laboratóriumi léptékű fermentációs kísérletben ellenőriztem
(Függelék – 7. ábra), és az eddigi búza alapú fermentációk eredményeit meghaladó értékeket
kaptam. 0,88 g/g hozammal és 3,54 g/L*h produktivitással sikerült zárni a búza alapú
tápközeg optimálási kísérleteit, ami egyrészt bizonyítja, hogy a rázott lombikos tápoldat
optimálás eredményei alkalmazhatók nagyobb léptékben is, valamint hogy a bioreaktoros
körülmények kedvezőbbek a tejsav fermentációra a rázottlombikosnál.
4.2.1.5.

Léptéknövelés optimált búza alapú tápközegen

A búza alapú technológia laboratóriumi léptékben viszonylag egyszerűen kivitelezhető,
hisz a korábbi Westfalia technológia kislabor szinten kiváltható a BL55 típusú búzalisztből
készült szuszpenzió kézi dagasztásával, enzimes és centrifugálással történő frakcionálásával,
és a glutén kézi mosásával, félüzemi léptékig azonban megfelelő berendezések hiányában
nem tudtam elvinni a kész technológiát. A kiválasztott nagyobb, ám még kezelhető lépték 15
liter volt, így egy 0,8 – 1,5 – 15 L-es léptéknövelési kísérletsorozatot végeztem el (Függelék –
7-9. ábra).
19. Táblázat: Léptéknövelés optimált búza alapú tápközegen
Lépték Fermentáció
(L)
ideje (h)
0,8
1,5
15

36,5
23,17*
45,17

TejsavFogyott
növekmény szubsztrát
(g/L)
(g/L)
129,28
147,56
41,44
50,14
99,69
122,30

Hozam
(g/g)
0,88
0,83
0,82

Produktivitás
(g/L*h)
3,54
1,79
2,21

*15 L-es lépték inokulumaként a fermentáció vágása kb. az exponenciális fázis közepén történt.

Az eredmények (19. táblázat) nagyobb léptékben elmaradtak a laboratóriumi kísérletek
eredményeitől (12. ábra), amelynek oka egyelőre nem tisztázott. A fenti eredményeket és a
fizikai megvalósítás problémáit figyelembe véve a léptéknövelést búza alapú tápközegen
célszerű megismételni, amint a nagyobb léptékhez alkalmas technikai eszközök rendelkezésre
állnak.

60

Eredmények

4,0
3,5

Értékek

3,0
2,5
3,54

2,0
1,5

0,5

2,21

1,79

1,0
0,88

Térfogati produktivitás (g/L*h)

0,83

0,0

0,82
Tejsav hozam (g/g)

0,8

1,5
Lépték (L)

15

12. ábra: Búza alapú tápközegen végzett léptéknövelési kísérletek eredményei

4.2.2. Keményítőhidrolízis és fermentáció
Tejsavtermelés esetében több megoldás is létezik a keményítő szénforrásként történő
hasznosítására (vö. 7. ábra). A búza alapú tejsav fermentációs témakör keretein belül több
módszert is megvizsgáltam. Mindegyik technikának megvannak a maga előnyei és hátrányai.
A 20. táblázat a kipróbált technikák jellemzőit foglalja össze röviden.
20. Táblázat: Keményítőhidrolízis és fermentáció lehetőségeinek összehasonlítása
Technika

Előnyök

Hátrányok
Legtöbb esetben a mikroba enzimei által

Direkt fermentáció
(L. amylovorus, L.
amylophilus,
Rhizopus oryzae)

A mikroba saját enzimrendszere

történő hidrolízis lassabban zajlik, mint a

végzi el a keményítő lebontását

kereskedelmi forgalomban kapható enzimek

(elfolyósítás enzimesen segíthető) és

használata esetén (produktivitás csökkenés),

ezzel párhuzamosan zajlik a

ill. az általunk vizsgált törzsek tejsav

fermentáció

termelő képessége elmaradt az eddigi
eredményeinktől

Szeparált hidrolízis
és fermentáció
(SHF)

Szimultán
cukrosítás és
fermentáció (SSF)

A hidrolízis (elfolyósítás és

A hidrolízis és fermentáció időben

cukrosítás) és fermentáció időben

elválasztva zajlik, így jelentősen megnő a

elválasztva zajlik (térben nem

hidrolízis és fermentáció időbeli lefutása,

feltétlenül), így mindkét folyamathoz

valamint a hidrolízis utáni kezdeti magas

beállíthatók a saját optimális

glükóz koncentráció szubsztrát inhibíciót

körülményeik (pH, T)

válthat ki

A cukrosítás és fermentáció időben és

A párhuzamosan zajló reakciók optimuma

térben párhuzamosan zajlik, így

(pH, T) eltér, így a folyamatok lelassulnak,

kisebb fermentorkapacitással is

valamint a keményítő lebontásából

megoldható a két eljárás, valamint

származó glükóz keletkezése lesz a
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Technika

Előnyök
elkerülhető a szubsztrát inhibíció

Hátrányok
sebesség-meghatározó lépés, így nem
érvényesülhet a kezdeti magasabb
szubsztrát koncentráció sebesség növelő
hatása

Szimultán
cukrosítás és
fermentáció (SSF)
termotoleráns
törzzsel (B.
coagulans, B.
smithii,
Geobacillus/B.

A hidrolízis és fermentáció
hőmérsékleti optimuma megegyezik,
így maximális sebességgel zajlik
mindkét reakció, ill. a magas
hőmérséklet segíti a sterilitás

A vizsgált törzsek tejsav termelő képessége
elmaradt a mezofil törzzsel elért eddigi
eredményeinktől

fenntartását

stearothermophilus)
A hidrolízis és fermentáció térben
Kombinált
hidrolízis és
fermentáció (CHF
vagy semi-SSF)

egy helyen zajlik, de a hidrolizátum
beoltása időben eltolva történik, így a

Optimálni kell a beoltás idejét a törzstől és a

fermentáció kezdetére kellően magas

keményítőbontó enzimektől függően

glükóz koncentráció érhető el, ezért

(kinetikai modell alapján)

nem a glükóz keletkezése lesz a
sebesség-meghatározó lépés

4.2.2.1.

Direkt fermentáció

A keményítő közvetlen átalakítására mind fonalas gombák, mind tejsavbaktériumok
között találhatóak alkalmas törzsek.
A fonalas gombák közül a Rhizopus oryzae törzsre vonatkozó irodalmak (vö. Függelék
– 1. táblázat) igen jó eredményekről számoltak be, így egy kiválasztott törzzsel (Rhizopus
oryzae CBS 111718, amely a NRRL395 jelű törzsnek felel meg) megkezdődtek kísérleteink
(Vásárhelyi, 2010). A fermentációk gátját elsősorban a fonalas gomba morfológiai változásai
jelentették: a spórákról beoltott lombikokban a tápközegtől és a fermentációs körülményektől
(fémsók, spórakoncentráció, felületaktív anyagok, levegőztetés, pH, hőmérséklet, pHszabályozó ágens) függően változott, hogy fonalas szaporodás, amorf telepképződés,
pelletképződés vagy gyöngyélesztő-sejtes szaporodás alakult-e ki. A tejsavtermelés
szempontjából a pellet-képződés előnyös, azonban ezt nem sikerült reprodukálni minden
egyes kísérletben, így a tápközeg optimálásáig nem jutottak el a kísérletek. Az irodalmi
adatok alapján a spórák immobilizálása elősegíti a tejsavtermelésnél előnyös pellet forma
kialakulását, így kitozán gyöngyökre rögzített, glutáraldehiddel keresztkötött rögzítés után
kerültek a spórák a fermentorba. A fermentorban végzett kísérletek mindegyikében CO2 és
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etanol termelés volt tapasztalható, és mind keményítő, mind glükóz szénforráson igen gyenge
hozammal (0,39 g/g, 0,23 g/g 20 g/L szénforrásszintről indulva). A levegőztetés
intenzifikálására airlift bioreaktorban is folytak kísérletek, nem rögzített spórákkal, igen
gyenge végtiterrel (~2 g/L). Kevert tartályreaktorban jobb eredményt sikerült elérni, intenzív
levegőztetés és keverés mellett: ~45 g/L tejsav képződött kb. 70 g/L keményítőből, az etanol
termelést azonban nem lehetett kizárni aerob rendszerben sem. A legjobb hozamot végül
rázatott lombikban előállított pelletekkel beoltott, airlift reaktorban sikerült elérni, 20 g/L
glükóz szénforráson: 0,75 g/g hozam.
A Lactobacillus amylovorus B.01458 és amylophilus B.01457 törzsek esetében első
körben glükóz alapú tápközegen zajlottak kísérletek (Pásztor, 2008), amely azonban az
irodalomnak megfelelően szubsztrát inhibíciót okozott. Keményítő alapú tápközegen bár igen
alacsony konverzióval, de a L. amylovorus bizonyult eredményesebbnek. A produktivitás
növelése érdekében az amilolitikus baktériumoknak ajánlott ún. Cheng-féle tápközegen
(Cheng et al., 1991) folytatódtak a kísérletek, izolált keményítőn 93 g/L végtiterrel és 1,35
g/L*h produktivitással. Búza alapú tápközegen glutén és egyéb kiegészítő tápanyagok nélkül
a törzs igen gyenge eredményt mutatott (0,062 g/L*h produktivitás), 30 g/L élesztőkivonatkiegészítéssel azonban 1,62 g/L*h produktivitást sikerült elérni. A tetemes mennyiségű
élesztőkivonat kiváltására szintén történtek erőfeszítések, azonban sem más alternatíva, sem
az alacsonyabb élesztőkivonat koncentráció nem mutatott hasonlóan jó eredményt, így a törzs
felhasználása ipari léptékben, legalábbis a törzsgyűjteményi vad formában nem tűnik
racionálisnak.
4.2.2.2.

Szeparált hidrolízis és fermentáció (SHF) és szimultán cukrosítás és fermentáció
(SSF)

Az eddig ismertetett búza alapú eljárás a szeparált hidrolízis és fermentáció (SHF),
amely szerint a fermentációt megelőzően történik a keményítő teljes hidrolízise glükózig, így
mind a hidrolízis, mind a fermentáció maximális sebességgel történhet, azonban a két
folyamat kb. 36-36 órát vesz igénybe. Ez az összesen ~72 órás lefutási idő a teljes
produktivitás értékét (amelybe a fermentáción túl az azt megelőző hidrolízis is beleszámít)
gyakorlatilag felére csökkenti. A hidrolízis után keletkező magas glükóz koncentráció hatása
pedig kettős lehet: bizonyos törzsek esetében szubsztrát inhibíciót okozhat, más
megközelítésből viszont felgyorsíthatja a glükóz tejsavvá történő átalakítását, hiszen a kezdeti
magas szubsztrát koncentráció sebességnövelő hatással lehet magára a folyamatra.
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Az irodalomban részletesen tárgyalt megoldás a szimultán cukrosítás és fermentáció,
amely során a hidrolízis cukrosítási lépése és a fermentáció párhuzamosan zajlik, mezofil
törzsek esetében a fermentáció optimális hőmérsékletén (37°C). A cukrosító enzimek
optimuma azonban ettől jelentősen eltér (55-60°C), így a cukrosítás lesz a sebességmeghatározó lépés az eljárás során, és így a párhuzamos lefutásból származó időmegtakarítás
esetleg a lassabb cukrosítási folyamat révén csökken. Korábbi kísérleteimben már
kipróbáltam az SSF technikát (vö. 4.2.1. fejezet), azonban ez a tápközeg optimálása előtt
történt, így az igen lassú lefutás feltételezhetően a tápanyag-limitációnak volt köszönhető.
A

hőmérsékleti

optimumok

eltérését

kiküszöbölendő

alkalmaztam

termofil

tejsavtermelő baktériumokat is SSF kísérlethez, azonban ezen törzsek tejsavtermelő
képessége gyengébb, mint a korábban bemutatott mezofil törzsé. A termofil tejsavtermelésről
részletes leírás a 4.6. fejezetben található.
Parajo és munkatársai (Parajo et al., 1997) használták lignocellulóz alapú fermentációk
esetében a kombinált hidrolízis és fermentáció (CHF) fogalmát, amely során a hidrolízis egy
bizonyos ideig szeparáltan zajlik, majd a mégcsak részben elhidrolizált nyersanyagra történik
a ráoltás, és a továbbiakban párhuzamosan zajlik a két reakció, a fermentáció hőmérsékleti és
pH-optimumán. Az eljárás optimálásához meg kell találni a beoltás ideális pillanatát.
Négy

beállítást

alkalmaztam

a

szeparált

hidrolízis

optimális

időtartamának

meghatározására:


0 óra (SSF)



12 óra (CHF)



24 óra (CHF)



36 óra (SHF)

A négy fermentáció eredménye a 13. ábrán látható, amely a fermentáció idejével és a
fermentáció + hidrolízis (teljes) idejével kalkulált produktivitás értékeket tartalmazza.
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13. ábra: Szeparált hidrolízis és fermentáció (SHF), szimultán cukrosítás és fermentáció (SSF) és
kombinált hidrolízis és fermentáció (CHF) eredményei

Az eredményekből kitűnik, hogy az eljárás teljes idejét figyelembe véve a vizsgált
megoldások közül a 12 óra szeparált hidrolízist követő inokulálás adja a legjobb eredményt
produktivitás szempontjából, tehát feltételezhető, hogy létezik valahol egy optimális
inokulálási időpont. Ahhoz, hogy pontosan meghatározzam a szeparált hidrolízis időtartamát
és az optimális beoltási időpontot, a keményítő glükózzá történő hidrolízisére egy empirikus
kinetikai leírást készítettem, majd integráltam azt egy korábbi, a törzsre felírt fermentáció
kinetikai modellbe (Németh et al., 2009). A tejsav fermentáció kinetikai modellje a Monod és
a Luedeking-Piret modellekre épült, amely módosult és kiegészült a keményítő hidrolízis
hőmérséklet-függésével (21. táblázat).
21. Táblázat: A keményítő hidrolízis és a fermentáció kinetikai összefüggései
Mérlegegyenletek

Sebességi kifejezések

r1 = k cat ⋅ E amylase ⋅

Hidrolízis

dS
= − r1
dt
dMD
= r1 − r2
dt

Paraméterek

S
Km + S

k cat = Ak ⋅ e

Ek
R⋅T
E Km

K m = AKm ⋅ e R⋅T
r2 = a ⋅ b ⋅ e −b⋅t
a = Aa ⋅ e
b = Ab ⋅ e

Ea
R ⋅T
Eb
R⋅T

Kezdeti feltételek
(t=0)

Ak = 1,74 ⋅ 10 8 (1 / h)
E k = −4,17 ⋅ 10 4 ( J / mol )
AKm = 7,35 ⋅ 10 2 ( g / L)
E Km = −2,44 ⋅ 10 4 ( J / mol )
Aa = 7,55 ⋅ 10 3 ( g / L)

S0=140 g/L
MD0=0 g/L
Eamylase=0,0042U

E a = −1,07 ⋅ 10 4 ( J / mol )
Ab = 3,73 ⋅ 10 0 (1 / h)
Eb = −9,03 ⋅ 10 3 ( J / mol )
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Fermentáció

Mérlegegyenletek

Sebességi kifejezések

r
r
dG
= r2 − 3 − 4
dt
YP Y

r3 = k1 ⋅ μ ⋅ x OR r3 = k 2 ⋅ x ⋅ ln( S )
( μ ≅ μ max )

dLA
= r3
dt
dX
= r4
dt
r
dN
= 5
dt
yN

( μ << μ max )

r4 = μ ⋅ x

μ = μ max ⋅
r5 = r3

N
KN + N

Paraméterek

Kezdeti feltételek
(t=0)

µmax=0,136 1/h
(pH=5,8)
KN=0,166 g/L
k1=4,76
k2=0,119 1/h
Y=0,37
YN=1,5
YP=0,99

G0=0 g/L
x0=0,67 g/L
LA0=3,3 g/L
N0=6 g/L

Az elfolyósítás hőmérséklet-függését Rodriguez és társai (Rodriguez et al., 2006)
tanulmánya alapján írtuk fel, míg a glükóz keletkezésének kifejezése különböző
hőmérsékleteken (37-42-47-55°C) végzett kísérleti eredményekre Sigma Plot 2001 szoftverrel
illesztett exponenciális görbe (G=a*(1-exp-b*t)) segítségével került meghatározásra. Az
illesztett görbe konstansainak (a és b) Arrhenius hőmérséklet-függését linearizálással
határoztam meg. A modellezés során feltételeztem, hogy az α-amiláz segítségével a
keményítő először „általános maltodextrinekre” bomlik, majd a maltodextrinek a glükoamilázos kezelés hatására alakulnak glükózzá, ami kis részben biomassza képződésre,
túlnyomó részben pedig tejsavtermelésre fordítódik. A biomassza képződés nagy részét a
szerves nitrogénforrás fedezi. A cukrosítás sebessége az illesztett exponenciális függvény idő
szerinti első deriváltja. Az alkalmazott paramétereket és kezdeti feltételeket szintén a 21.
táblázat tartalmazza.

14. ábra: A tejsav produktivitás függése a beoltás időpontjától
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Szimulálva a különböző beoltási időpontokat egy maximumos produktivitás görbét
kaptam (14. ábra), amelynek alapján a 14. órában történő beoltás tűnt optimálisnak. A
modellezett hipotézis ellenőrzésére elvégeztem egy kombinált hidrolízist és fermentációt, 14
óra után történő beoltással, és minden eddiginél jobb eredményekre jutottam (22. táblázat).
Ha a hidrolízis idejét is belekalkuláljuk a produktivitás értékébe, csaknem sikerül elérni az
iparilag már elfogadható 3 g/L*h produktivitást.
22. Táblázat: A különböző, keményítőhidrolízissel egybekötött fermentációk eredményei

Kísérlet

SSF (0 óra)
CHF (12 óra)
CHF (24 óra)
SHF (36 óra)
CHF (14 óra)

Szeparált
hidrolízis
ideje (h)
0
12
24
36
14

Fermentáció
ideje (h)

Teljes idő
(h)

Tejsavnövekmény
(g/L)

56
44
38
33
28

56
56
62
69
42

97,32
104,79
103,65
117,89
120,96

Produktivitás
Produktivitás
(g/L*h) a
(g/L*h) a
fermentáció
teljes idővel
idejével
számolva
számolva
1,74
1,74
2,38
1,87
2,73
1,67
3,57
1,71
4,32
2,88

A kombinált hidrolízis és fermentáció kidolgozásával és optimálásával tehát kiváltható
mind a direkt fermentáció, mind a termofil körülmények között zajló szimultán cukrosítás és
fermentáció. Mindazonáltal a továbbiakban is célszerű foglalkozni a keményítőbontó
tejsavbaktériumokkal és fonalas gombákkal történő tejsavtermeléssel, tekintve, hogy az
enzimek költségei szintén hozzájárulhatnak a magas előállítási költségekhez (nyersanyag
oldalról), míg a termotoleráns/termofil baktériumok alkalmazása a sterilitás fenntartása és a
hűtés/fűtés energetikai költségei szempontjából kedvezőbb.

4.3.

Cukorcirok mint alapanyag vizsgálata

4.3.1. Cukorcirok vizsgálata a növény szárának és kipréselt levének tartósítása
szempontjából
A cukorcirok növény magyarországi termesztése új lendületet kapott az utóbbi
évtizedben. Az újra felfedezett haszonnövény előnye, hogy a cukrokban igen gazdag szárából
kipréselhető lé felhasználható biotechnológiai célokra, és a kipréselt szár vagy a teljes növény
égetésével pedig energiatermelés is megvalósítható. A hazai klíma kedvez az egyébként
szárazságtűrő növény termesztésének, azonban mivel melegkedvelő növényről van szó,
évente csupán egy ciklusban vethető el, így őszi betakarítása kampányszerű. Magyarországon
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nemesített, ill. Indiából és Franciaországból behozott fajtákkal is foglalkoztam kísérleteim
során, megvizsgáltam a különböző fajták cukortartalmát, kiválasztottam közülük azt a fajtát,
amelyből a fermentációra leginkább alkalmas lé nyerhető, és foglalkoztam a gyorsan romló
növény tartósítási lehetőségeivel.
4.3.1.1.

Cukorciroklé vizsgálatai, előkezelése, fajta szerinti összehasonlítása

A 2008-as cukorcirok aratáskor négy fajtából származó, kézi préssel kinyert lémintákat
kaptam: a francia Autan, az indiai Urja, a Sucrosorgho és a magyar Monori édes szerepelt a
vizsgálatokban. A nyers lé a cukoroldaton túl tartalmazott rostokat, homokot és keményítőt,
amely szennyeződések eltávolítását mikroszűréssel, szűrőpapíron történő szűréssel és
centrifugálással végeztem, majd vizsgáltam a kezelés hatására bekövetkező cukortartalomváltozást. A vizsgálatok eredményeit a 23. táblázat tartalmazza.
23. Táblázat: A négyféle cukorciroklé összes cukortartalma (g/L) az előkezelési műveleteket követően
Cukorciroklé típusa

Előkezelés

Autan

Kontroll (előkezelés nélkül)
Szűrőpapíron szűrés
Mikroszűrés
Centrifugálás

Sucrosorgho
51,5
51,2
33,7
52,7

136,0
115,6
41,8
133,3

Monori édes
156,8
153,4
94,1
155,7

Urja
127,9
111,4
16,1
134,4

Cukortartalom alapján a Monori édes fajta bizonyult a legjobbnak, a kezelések közül
pedig a centrifugálás őrizte meg leginkább a cukortartalmat. A vizsgált levek közül kiugróan
alacsony cukortartalmú volt az Autan fajta, ennek oka, hogy ez a növény előbb érte el a
cukortartalma maximumát, mint a többi, így a betakarítás pillanatában a benne található
egyszerű cukrok már részben keményítővé alakultak. A Sucrosorgho és Urja fajták
cukortartalma nem maradt el jelentősen a Monori édesétől, így szintén alkalmasak lehetnek
fermentációs vizsgálatokra.
A kezelések közül a mikroszűrés okozta a legnagyobb cukorveszteséget. A
későbbiekben több ilyen irányú kísérlet is zajlott a cukorcirokkal kapcsolatos projekt („A
cukorcirok

integrált

mezőgazdasági

termelési,

tárolási,

feldolgozási

és logisztikai

rendszerének kidolgozása”) keretein belül, és a BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki
Tanszékén folytatott szűrési vizsgálatok során minden esetben hasonló jelenséget tapasztaltak,
amely valószínűleg a szűrés hosszú tartózkodási ideje alatt elszaporodó vad mikrobák
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metabolizmusának

köszönhető.

Ezen

mikrobák

mikroszkópos

vizsgálat

alapján

a

membránszűrő felszínén pár óra alatt elszaporodhatnak.
A kiválasztott Monori édes lé további vizsgálatait a 24. táblázat tartalmazza.
24. Táblázat: A Monori édes cukorciroklé összetétele és tulajdonságai kezelések nélkül és kezelésekkel
Összes
glükóz
(g/L) HPLC

Előkezelés

Összes
fruktóz
(g/L) HPLC

Összes
cukortartalom
(g/L)

GODPOD 6
glükóz
(g/L) szabad
formában

Számított
szacharóz
(g/L)

Számított
szabad
fruktóz
(g/L)

Összes
fehérjetartalom
(mg/L)

Szárazanyagtartalom (g/L)

nincs

87,89

68,91

156,80

25,03

119,43

12,34

19,45

8,01

szűrés

83,45

69,91

153,37

32,15

97,48

23,74

13,87

0,42

mikroszűrés

49,83

44,28

94,11

42,13

14,62

37,35

13,03

-

centrifugálás

87,23

68,52

155,74

29,11

110,42

16,21

14,83

1,85

A cukortartalom mellett BCA mérési módszerrel megvizsgáltam a lé összes
fehérjetartalmát is, amely nitrogénforrásként szolgálhat a fermentációkban, azonban igen
alacsony koncentrációkat mutattam ki.
A fermentációs kísérleteket a 2008/2009-es betakarítási évben tehát centrifugált Monori
édes leven kezdtem meg, azonban a 2009-es évben a Monori édes fajta gyenge hozammal
termett, így 2009 őszén Sucrosorgho fajtából kaptam nagy mennyiségű levet kísérleteimhez,
amelynek abban az idényben magasabb volt a cukortartalma, mint korábban bármelyiknek.
4.3.1.2.

Cukorcirok tartósítási kísérletei

A cukorcirok kampányszerű betakarítása miatt a cukorcirok ipari hasznosításának
legfőbb gátja a cirok hónapokon át történő tárolási problémája. A takarmánynövényeknél
alkalmazott megoldások legtöbb esetben nem célravezetők, mivel a cirok szárában nagy
mennyiségben rendelkezésre álló egyszerű cukrok kiváló szénforrásoknak bizonyulnak a
cirok szárán élő és a szárba bejutó vad élesztő és baktérium törzsek számára, így olyan
mikrobiális folyamatok indulnak be már a betakarítást követő pár órában is, amelyek jelentős
cukorfogyást eredményeznek.
A cirok esetében két megoldást is megvizsgálhatunk: a teljes, kipréseletlen növény
tartósítási lehetőségeit, illetve a lé tárolásának megoldásait. Utóbbi esetben azonban
felmerülnek egyéb logisztikai kérdések is, például a nagy mennyiségű betakarított növény
6

A kísérleteink kezdetén a szaharóz, glükóz és fruktóz mérésére nem állt rendelkezésemre megfelelő HPLC
mérési rendszer: a korábbi ioncserélő kolonnán csak a glükóz és fruktóz mérése volt megoldható, mert a savas
eluens hatására a szacharóz monomereire hidrolizált (azaz invertálódott). A lében szabad formában található
glükóz mérését enzimes (GOD-POD) reagenssel végeztem, majd a HPLC és enzimes mérések eredményeiből
számítottam ki a lé szacharóz és szabad fruktóz tartalmát a 1-3. egyenletek segítségével.
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minél rövidebb idő alatt történő préselésének kivitelezése, és a nagy mennyiségű lé számára
megfelelő tároló kapacitás biztosítása.
A szecska tartósítására vonatkozó próbálkozásainkban három opció került szóba:
1. biológiai tartósítás: célbaktériummal beoltva (pl. Lactobacillus) elnyomni a száron
megtalálható vad törzsek szaporodását. Ez egyrészt a közeg savanyítása, másrészt a
mikrobák irányított szaporodása révén, a káros mikroorganizmusok szaporodásának
elnyomása (túlnövése) útján lehetséges. Xing és társainak (Xing et al., 2009) cikke
alapján

kísérleteket

végezhetünk

silózással

kapcsolatban

starterkultúra

(Lactobacillus) alkalmazásával. Schmidt és társai (Schmidt et al., 1997) cikke
alapján szintén starterkultúra, ill. celluláz enzimek segítségével végeztek silózást.
Kézenfekvő megoldás lehet a fermentációkhoz is használt mezofil törzzsünkkel
(Lactobacillus sp. MKT-878 NCAIM B02375) való inokulálás, vagy egy kofermentációs megoldás: egy antibiotikus és antifungicid terméket is képező
Lactobacillus reuterii és a saját törzs együttes alkalmazásával.
2. kémiai tartósítás:
a) a közeg savanyítása által a romlást okozó mikroorganizmusok szaporodásának gátlása.
Javasolt pH: 3.5 (a tejsavas erjesztés ezen a pH értéken áll le). Ágensként
felhasználható tejsav, ecetsav (Schmidt et al., 1997), szervetlen savak (kénsav,
foszforsav) vagy ezek kombinációi.
b) Egyéb, a fermentáció idejére lebomló vagy gáz halmazállapotú lévén elillanó
dezinficiáló szerekkel történő kezelés, pl. ózon, etilén-oxid, hidrogén-peroxid, βpropio-lakton, borkén.
3. hővel történő sterilezés: hővel sterilezve a száron található vad törzsek elölhetők,
azonban ez nagy léptékben nem megoldható, mert utána is fenn kell tartani a
sterilitást (steril tárolás, a sterilizált közeg savanyítása stb.), kombinálva más
módszerrel azonban hatékony lehet.
A lehetőségeket mérlegelve a következő kezeléseket alkalmaztam 2009-ben aratott
Sucrosorgho fajtánál:
1. Gőz + tejsav: kombinált, hővel és kémiai ágenssel történő kezelés, ahol a
kezelő ágens a tervezett biofinomító egyik terméke, és nem káros se a kezelést
végző

személy,

se

a

későbbi

felhasználás

során

alkalmazott

mikroorganizmusokra.
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2. Gőz + borkén: kombinált, hővel és kémiai ágenssel történő kezelés, ahol az
alkalmazott borkén a rendszerben kénessav formájában marad jelen, így nem
zavarja a későbbi tejsav fermentációt.
3. Gőz + tejsavbaktérium: kombinált, hővel történő kezelés és biológiai tartósítás,
a későbbi felhasználás során alkalmazott törzs segítségével.
4. Tejsav: tisztán kémiai ágenssel történő kezelés.
5. Borkén: tisztán kémiai ágenssel történő kezelés.
6. Tejsavbaktérium: biológiai ágenssel történő kezelés.
7. Kontroll: kezelés nélküli minták.
A mintavételezés az első hónapban hetente, majd havonta, 3 párhuzamos halmazból
történt. A mintákat az Anyagok és módszerek c. fejezetben leírt módon előkészítve
vizsgáltam cukortartalomra nézve. Megvizsgáltam a szárítás hatását is a cukortartalomváltozására egy 4 és egy 18 hónapos kiszáradt/kiszárított mintával. A szecska tárolása nagy
léptékben nem megoldható zárt, szabályozott hőmérsékletű tartályokban vagy termekben, a
silózási folyamatok hőmérsékletváltozását azonban laboratóriumi körülmények között nem
tudtam modellezni, így a kezelt szecska mintákat egy beltéri, de nem szabályozott
hőmérsékletű teremben tároltam, és minden mintavételnél rögzítettem az aktuális
hőmérsékletet.
A gőzzel kezelt minták esetében két hónap alatt minden mintában erős penészesedést
tapasztaltam, így több mintavétel ezután nem történt. A gőzzel nem kezelt mintákat a tervezett
12 hónap helyett csak 4 hónapig tároltam, mert 4 hónap után minden esetben teljes mértékben
elfogyott a cukor. A 15. ábra a gőzzel kezelt (A) és nem kezelt (B) minták cukortartalmának
változását szemlélteti.

15. ábra: Cukorcirok szecska cukortartalmának változása különböző kezelések mellett: A) gőzzel és
kémiailag kezelt minták, B) gőzzel nem kezelt, kémiailag kezelt minták

A gőzzel történő felszíni sterilezés hatására a mintákban ugyan a bakteriális és élesztős
mikrobiális tevékenységek valamelyest csökkentek, de a gőzzel kezelt minták tároló
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zacskóiban a megnövekedett vízaktivitásnak köszönhetően jelentős penészesedés indult meg
már egy hét után. A szecskából extrakcióval kinyert lé analízise során a cukorfogyás mellett
egyéb termékképződés is megfigyelhető volt, a kezeletlen (kontroll) mintával összevetve
azonban a cukor fogyása lassabb.
A gőzzel és tejsavval, ill. a gőzzel és borkénnel kezelt minták esetében hasonló
cukorfogyási tendencia figyelhető meg, ám a borkén esetében nem bakteriális, inkább élesztő
fermentáció volt jellemző mind a keletkező terméket (etanol), mind a mikroszkópos
vizsgálatokat figyelembe véve.
A hősterilezés nélküli minták esetében nem tapasztaltunk jelentős különbséget a
különböző kémiai ágensek alkalmazása között: egy hét után elfogyott a szecskában található
cukor nagy része, és a kontrollal összevetve az is kijelenthető, hogy nem volt különösebb
hatása a kezeléseknek. A kezeletlen minta mikroszkópos felvételén ismét élesztősejteket
azonosítottam.
A tejsavbaktériummal történő beoltás (modellsilózás) után sem találtam a felvételeken
baktérium sejteket, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy az alacsony hőmérséklet nem
kedvezett az alkalmazott törzsnek, így nem volt képes a szecska felszínén elszaporodni és
kifejteni savanyító hatását.
Mivel a fel nem használt és időközben kiszáradt cukorcirok szárak felszínén nem
tapasztaltam makroszkópikus fertőződést, érdemesnek találtam megvizsgálni, milyen
folyamatok mennek végbe a száradó növényben. Összehasonlítottam a nedves szecskában
található kezdeti cukortartalmat (szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva) a 4 hónap alatt
kiszáradt növényben található cukor mennyiségével, egy olyan szár esetében, amelyet
egészben hagytam (feltételezve, hogy a száron található mikroorganizmusok nem vagy csak
részben férnek hozzá a szár belsejében található cukrokhoz), és egy kb. 30 cm-es darabban
(amelybe könnyen bejuthattak a mikrobák).
Az összehasonlításba (25. táblázat) beillesztettem egy korábbi szárított szecska mintát
is, amely a 2008-as Sucrosorgho növényből származott. Összevetve a két kezdeti
cukortartalmat jelentős különbséget tapasztaltam a 2009-es minta javára, amelyet okozhat
maga a szárítási művelet is. A 2008-as minta cukortartalma másfél év alatt kb. a felére
csökkent, és bakteriális vagy élesztős termékképződést a HPLC-elemzés alapján nem
tapasztaltam. A 2009-es minták cukorvesztesége jelentős, azonban az egészben hagyott szár
esetében valamelyest kisebb, és nem tapasztaltam itt sem egyéb termékképződést, amely
utalhat arra, hogy nem mikrobiális tevékenység hatására csökkent a cukortartalom, hanem
esetleg a növény saját enzimrendszere használta fel a lében található cukrokat.
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25. Táblázat: Szárítás/száradás hatása a cukorcirok cukortartalmára
Minta
2008, Sucrosorgho,
szárított, 2008-as mérés
2008, Sucrosorgho,
szárított, 2009-es mérés
2009, Sucrosrogho
(nedves)
2009, kültéren kiszáradt
egész Sucrosorgho
növény
2009, kültéren kiszáradt
Sucrosorgho növény, 30
cm-es darabokban

Összes
Átlag összes
Összes
Befertőződésre
cukortartalom cukortartalom
cukortartalom
utaló termék
(g/ g sz.a.)
(g / g sz.a.)
(g/L)
5,37
0,1020
0,1020
Tejsav, ecetsav,
3,647
etanol
Tejsav, ecetsav,
3,139
etanol
Tejsav, ecetsav,
2,955
etanol

2,339
2,356
2,299
18,673
17,063
19,203
4,053
4,714
4,506

0,0521
0,0524
0,0512
0,3557
0,3250
0,3658
0,0902
0,1049
0,1003

0,0519

0,3488

0,0985

0,0812
0,0699

0,0723

0,0658

A lé tartósítási kísérletei cukorcirokkal kapcsolatos projekten belül a cukorciroklé
töményítésére korlátozódnak. Elméletileg a töményítés olyan magas cukorkoncentrációt
eredményez, amelyen a mikrobiális reakciók leállnak a nagy ozmózisnyomás hatására, illetve
a töményített lé kisebb térfogata révén kisebb tároló kapacitást igényel, azonban a lé bepárlása
igen költséges eljárás. Az általam vizsgált levet egy mikroszűrést követő nanoszűréssel
töményítették kb. kétszeres töménységűre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszékén.
A feljebb említett cukorveszteség és a töményítés nehézkes megoldása mellett
megvizsgáltam más kémiai és fizikai lehetőségeket is a lé tartósítására. Laboratóriumi
léptékben a lé fagyasztása könnyen megoldható (annak ellenére, hogy a magas cukortartalom
miatt a minták lassan fagynak meg), és teljes mértékben konzerválja a cukortartalmat,
nagyobb léptékben azonban mindenképpen más fizikai vagy kémiai kezelést kell alkalmazni.
A borkén alkalmazása elsősorban a borászatban történő felhasználása révén merült fel, ahol a
bakteriális tevékenységek visszaszorítására használják mint kémiai kezelést. A lé savanyítása
szintén negatívan hat a mikrobák növekedésére, azonban előzetes kísérletek alapján (sósavas
kezelés, pH 3,0) nem minden esetben tesz lehetővé több hónapos tárolást.
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A lé hővel történő kezelése és sterilen tartása szintén energiaigényes kezelés, ezért
célszerű azt is megvizsgálni, hogy a sterilezést követően nem steril edényben tárolt lében
milyen folyamatok indulnak el a több hónapos tárolás során.
Irodalmi megfontolások és előzetes kísérletek alapján a következő kezelési módokat
próbáltam ki:
1. Tartósítás töményítéssel:
•

50%-osra töményített lé tárolása kezelés nélkül

•

50%-osra töményített lé tárolása borkénes kezelés után

2. Tartósítás borkénes kezeléssel
3. Tartósítás savanyítással:
•

Kénsavas kezelés: pH 1,5-2,0-2,5-3,0

•

Tejsavas kezelés: pH 2,5

4. Tartósítás hővel történő sterilezéssel: autokláv (121 °C, 20 perc)
•

Tárolás steril edényben

•

Tárolás nem steril edényben

5. Kontroll
A mintavételezést az első hónapban hetente, majd 3 havonta terveztem, a minták
cukortartalmát három párhuzamos mintavétel után HPLC mérésnek vetettem alá. A
töményített lé esetében 1 hónap után leállítottam a kísérletet, mert 1 hét alatt kezeléstől
függetlenül 258 g/L értékről 8 g/L értékre csökkent a cukortartalom, 1 hónap után pedig teljes
mértékben elfogyott a cukor. A nanoszűréssel történő töményítés hatása tehát nem elegendő,
ugyanis még ez a cukorkoncentráció sem gátolta meg a mikrobák szaporodását, és mind
bakteriális, mind élesztős fertőzésre jellemző termékeket tapasztalhattam (tejsav, glicerin,
etanol). A borkén hatása nem érzékelhető, hisz a borkénnel kezelt és nem kezelt mintákban a
cukorfogyás lefutása azonos.
A 16. ábra a nem töményített lé kezeléseinek hatását szemlélteti savanyítás és kezeletlen
minta (A), ill. egyéb kezelések és kezeletlen minta (B) esetében. A kénsavval történő
savanyítás pH 2,0 érték alatt hatékonynak bizonyult, hiszen 4 hónap tárolás után sem
tapasztaltunk cukorfogyást és fertőzésre utaló termékek sem képződtek ez alatt az idő alatt.
pH 2,5 értéknél azonban már megkezdődött a mikrobiális aktivitás, leginkább élesztős
fertőzésre utal a glicerin és etanol jelenléte. A kénsavas kezelés előnye, hogy fermentációs
felhasználás előtt könnyen közömbösíthető a kénsav (lúg vagy CaCO3 adagolásával), bár ez a
lé hígulását eredményezheti, ill. gipszképződéssel jár. A tejsavas kezelés esetében a kénsavnál
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alkalmazott alacsony pH-értékeket csak igen nagy mennyiségű (~120 g/L) tejsav bemérésével
tudtam elérni, amely megkérdőjelezi a tejsav mint ágens alkalmazását, mivel ez a mennyiség
nagyjából megegyezik a későbbi cukorciroklé alapú fermentáció várható tejsav végtiterével.
A tejsav esetében azonban szintén sikerült gátolni a mikrobiális tevékenységeket pH 2,5 érték
mellett, amely valószínűleg nem csak az alacsony pH-nak köszönhető, hanem a
disszociálatlan formában jelenlevő igen magas tejsavkoncentrációnak is, amely inhibíciós
hatással bír. Ilyen magas koncentráció mellett azonban a későbbi tejsav fermentáció is
gátlódik, így felhasználás előtt a tejsavat is közömbösíteni kell. Az autoklávval történő
kezelés szintén hatékonynak bizonyult, és az eredmények alapján elmondható, hogy a lé
sterilezése után a tároló edény sterilezése nem szükséges, hisz a nem steril edényben tárolt lé
sem fertőződött be. A borkén gátló hatása itt sem érvényesült, de elsősorban élesztős erjedés
tapasztalható borkén mellett (mikroszkópos felvételek és HPLC eredmények alapján is), míg
a bakteriális fertőzések némileg visszaszorultak.

16. ábra: A cukorciroklé cukortartalmának változása különböző kezelések mellett: A) savanyítás hatása,
B) hősterilezés és borkénes kezelés hatása

Összefoglalóan elmondható, hogy a szecska kombinált kezelése hatásosabb módszer
volt, mint az egyszerű kémiai kezelés, így érdemes lehet nagyobb hangsúlyt fektetni a fizikai
sterilezésre, azonban megoldás egyelőre csak a lé tartósítására született.
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A lé esetében a töményítéssel történő kezeléseket célszerű lenne kibővíteni nagyobb
töménységű lé vizsgálatával. Az alkalmazott nanoszűréssel történő töményítés esetében meg
kell oldani a töményítés során fellépő cukorveszteség problémáját, ill. biztosítani kell a szűrés
steril lebonyolítását. Ezen problémák a jelenleg alkalmazott szűrő esetében kialakuló hosszú
tartózkodási időnek köszönhetőek, amely más szűrőmodul alkalmazásával kiküszöbölhető
lenne. A töményítés kombinálható egyéb kezelésekkel is, például savanyítással, vagy
hőkezeléssel.

4.3.2. Cukorciroklé alapú tejsav fermentáció optimálása
4.3.2.1.

Fermentáció cukorcirokleven élesztőkivonat kiegészítéssel

A 2008-as aratásból származó cukorciroklé fermentálható cukortartalma nagyjából a
korábban bemutatott búzakeményítőből származó hidrolizátum cukortartalmának felelt meg
(fajtánként változó koncentráció, vö. 23. táblázat). A lé analízise után feltételezhető volt,
hogy az igen alacsony fehérjetartalom nem fogja fedezni a tejsavbaktériumok nitrogénforrásigényét, ezért a korábban már beállított 20 g/L élesztőkivonat kiegészítés alkalmazása mellett
döntöttem a fermentációs kísérletek kezdetén (Függelék – 10. ábra).
A centrifugálással előkezelt cukorciroklevet élesztőkivonattal kiegészítve a fermentáció
kb. 15 óra alatt lefutott, a szabad formában található monoszacharidok (glükóz, fruktóz)
elfogyasztása után azonban a szacharóz benne maradt a rendszerben, és bár egy darabig
nyomon követtem a szacharóz fogyását, csak igen lassú, lépcsőzetes konverziót tapasztaltam,
amely valószínűleg a szacharóz lassú inverziójának volt köszönhető. A törzs tehát nem képes
a szaharóz átalakítására, így annak előzetes inverziója elkerülhetetlen.
A szacharóz glükózzá és fruktózzá történő hidrolízise beavatkozás nélkül is
végbemehet, azonban enzimes kezeléssel (invertáz enzim) vagy savas főzéssel ez a folyamat
felgyorsítható. Mivel a tartósítási kísérletek esetében a savanyítás megfelelő megoldásnak
bizonyult, ezt a módszert választottam a szacharóz invertálására. Az élelmiszeriparban
citromsavat alkalmaznak erre a célra, ám ennek hatásfoka mind irodalmi adatok, mind
kísérleti eredmények alapján elmarad a sósavas vagy kénsavas kezelés eredményétől. A savas
főzést a ciroklé sterilezésével egybekötve azonban a sósav kigőzölése erősen korrodálta a
fermentorok csonkjait és csatlakozóit, így az egyébként a pH-szabályozáshoz is használt
kénsavat választottam. A lé savanyítása, majd az inverzió után a pH visszaállítása a mikroba
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számára kedvező tartományba, jelentős hígulást okozhat, amellyel a tervezésnél mindenképp
számolni kell.
Az invertált cukorcirokleven, 20 g/L élesztőkivonat kiegészítéssel zajló fermentáció
sikeresen lefutott (Függelék – 11. ábra), azonban csak 0,83 g/g hozamot és 1,89 g/L*h
produktivitást értem el, amely elmarad a búza alapú tápközegen kapott eredményektől, és az
élesztőkivonat alkalmazása továbbra sem szerencsés ilyen magas koncentrációban.
4.3.2.2.

Cukorciroklé alapú tápoldat kiegészítéseinek optimálása

Búza alapú fermentációknál az élesztőkivonat kiváltására kézenfekvő megoldás volt a
glutén felhasználása, a cukorcirok esetében azonban nincs ilyen magas fehérjetartalmú
melléktermék a cirok feldolgozása során. A glutén mindemellett egy viszonylag olcsó és a
tejsav fermentációra alkalmas nitrogénforrás, így a cukorcirok alapú fermentáció tápközeg
optimálásához újból felhasználtam.
Egy 32 típusú kísérleti tervet építettem fel ismét, és válaszfelület módszer segítségével
állapítottam meg a maximális tejsav produktivitás eléréséhez szükséges összetételt. 9 kísérleti
beállítást választottam és mivel az előző kísérleteknél a tapasztalati szórásnégyzet a tejsav
produktivitásra nézve igen alacsony volt (<0,2 g/L*h), így nem minden pontban végeztem
ismételt méréseket, csak a modell adekvátságának ellenőrzésére alkalmas centrumpontban. A
beállításokat és a 48 órára számolt produktivitás eredményeket a 26. Táblázat tartalmazza.
26. Táblázat: A cukorciroklé alapú tápközeg optimálására felállított kísérleti terv beállításai
Glutén
mennyisége
(g/L)
0
0
0
10
10
10
10
10
20
20
20

Élesztőkivonat
mennyisége
(g/L)
1
5
10
1
5
5
5
10
1
5
10

Produktivitás
48 óra (g/L*h)
0,01
0,10
0,23
1,87
2,05
1,90
2,33
1,77
1,83
2,29
2,10

A kapott eredményekre másodfokú polinomot illesztve kaptam meg a válaszfelületet
(17. ábra). Mindkét faktor hatása szignifikánsnak bizonyult (ahogy a búza alapú fermentáció
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esetében is), és a maximumos felületről megkaptam az optimális glutén-élesztőkivonat
koncentrációt is: glutén 16 g/L, élesztőkivonat 6 g/L.

17. ábra: Cukorciroklé alapú tápközeg optimálási eredménye: a glutén-élesztőkivonat arányának
meghatározására szolgáló kísérleti terv válaszfelülete

A kapott optimális beállítást laboratóriumi léptékű fermentációs kísérletben ellenőriztem
(Függelék – 12. ábra), a kapott eredmény (0,91 g/g hozam, 1,23 g/L*h produktivitás) azonban
alulmúlta a rázatott lombikos eredményeket. Bár a hozam igen magas volt és a cukrok teljes
mértékben elfogytak a rendszerből, a fermentáció lefutása jóval hosszabb ideig tartott, mint a
búza alapú tápközeg esetében, ami valamilyen gátlásra engedett következtetni. Tekintve, hogy
a szubsztrát és termék inhibíciót ilyen koncentrációk mellett már korábban kizártam ennél a
törzsnél, és a kiegészítések mennyisége sem kifogásolható, a savas főzés közben esetleg
keletkező, illetve a nitrogénforrás és szénforrás együttes sterilezése során fellépő Maillardreakció eredményeképp képződő toxikus anyagok okozhattak gátlást a fermentáció során. A
rázatott lombikokban pH-szabályozásra alkalmazott CaCO3 feltehetően adszorbeálta ezeket a
vegyületeket, így a laboratóriumi léptékű fermentációt szintén CaCO3-os pH-szabályozással
megismételtem (Függelék – 13. ábra). Ennek eredménye: 0,99 g/g hozam és 3,04 g/L*h
produktivitás, ami hipotézisemet alátámasztja.
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4.3.2.3.

Felmerülő problémák cukorcirok alapú fermentáció esetében

1. A 2008-as aratásból származó cukorciroklevek korlátozott mennyiségben álltak
rendelkezésre, így párhuzamos és léptéknövelési kísérleteket csak a következő
betakarítás után tudtam végezni, és mivel a Monori édes fajta 2009-ben igen gyenge
hozammal termett, át kellett térnem a Sucrosorgho fajtára. A szintén kézi préseléssel
nyert cukorciroklé cukortartalma ráadásul meghaladta az előző évi eredményeket. A
párhuzamos kísérletek eredményei alapján (27. táblázat) elmondható, hogy 2009-ben
a

jóval

magasabb

cukorkoncentrációjú

cukorcirokleven

jól

reprodukálható

eredményeket kaptam, magas tejsav végtiterrel, viszont gyengébb produktivitással és
hozammal. Magas kezdeti cukorkoncentrációk mellett Hujanen és társai (Hujanen et
al., 2001) szintén tapasztalták, hogy a hozam jelentősen csökken, magyarázatot
azonban nem tudtak adni a jelenségre. A produktivitás esetében azonban felmerült,
hogy a szaporodáshoz szükséges nitrogénforrás- és mikrokomponens-igény a
szénforrás-szint emelésével szintén változhat, így célszerű megvizsgálni a három
faktor hatásait és kölcsönhatását a fermentációra (vö. 4.2.2. fejezet).
27. Táblázat: Optimált összetételű cukorcirok alapú tápközegen folytatott párhuzamos fermentációk
Lépték
(L)
0,8

0,8

0,8

Cirokfajta,
évjárat
Monori édes,
2008,
CaCO3-os
szabályozás
Sucrosorgho,
2009,
CaCO3-os
szabályozás
Sucrosorgho,
2009,
NH4OH-os
szabályozás

Fermentáció
ideje (h)

Tejsavnövekmény
(g/L)

Fogyott
Tejsav
Tejsav
Produktivitás
Produktivitás
szubsztrát
hozam átlag
hozam (g/g)
(g/L*h)
átlag (g/L*h)
(g/L)
(g/g)

35

88,53

89,5

0,99

3,04

0,99

3,04

48
49

123,96
126,36

146,45
144,64

0,85
0,87

2,58
2,58

0,87±0,02

2,60±0,03

0,82±0,03

1,99±0,07

49

128,75

144,43

0,89

2,63

60

123,25

154,99

0,80

2,04

62

121,07

144,26

0,84

1,94

2. A pH-szabályozáshoz kalcium-karbonátot alkalmazva egy érdekes jelenséget
tapasztaltam: egy bizonyos idő után a fermentlé percek leforgása alatt „beállt” egy
csaknem szilárd masszává, és csak savanyítás vagy melegítés hatására vált ismét
folyékonnyá a közeg. Az irodalom szerint (Gao et al., 2009) ez a jelenség magas
kalcium-laktát koncentrációnál lép fel, azonban reprodukálva a fermentlében zajló
folyamatokat egy sejtmentes modell rendszerben (37°C, 5-6-os pH, 130 g/L tejsav
kalcium-karbonáttal

közömbösítve,

cukorciroklében,

glutén

és

élesztőkivonat
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jelenlétében) nem sikerült előidézni a „beállást”, tehát feltételezhető, hogy a sejtek
jelenléte is elengedhetetlen ebben a folyamatban. Ismert, hogy a tejsavbaktériumok
képesek exo-poliszacharidok képzésére, ezek nagyobb mennyiségben esetleg szintén
hozzájárulnak a kalcium-laktát kicsapódásához illetve ilyen különleges reológiai
tulajdonságú oldat kialakuklásához. Az ammónium-hidroxidos szabályozás továbbra
sem hozott elfogadható eredményt, a fermentáció lefutása hosszabb lett, mint kalciumkarbonát esetében. Gao és társai (Gao et al., 2009) szintén foglalkoztak az ammóniumlaktát és kalcium-laktát inhibíciójának vizsgálatával L. rhamnosus esetében, és
kísérleteik alapján magas ammónium-laktát koncentrációnál nagyobb eséllyel léphet
fel termékgátlás, mint kalcium-laktát jelenlétében. A pH-szabályozás problémáját a
4.5. fejezetben tárgyalom.
A cukorcirok alapú fermentáció léptéknövelése előtt tehát mindenképp foglalkozni
kellett az alkalmazott mikroba pontos igényeinek feltérképezésével (szénforrás, nitrogénforrás
és mikrokomponensek aránya magas cukor koncentráció mellett is), és egy optimális pHszabályozási mód kidolgozásával.

4.4.

A Lactobacillus sp. MKT-878 törzs tápanyagigényének vizsgálata

4.4.1. A nitrogénforrás és élesztőkivonat arányának vizsgálata
A búza és a cukorcirok alapú tápközeg optimálása során azonos szénforrásszintek
mellett a nitrogén- és mikrokomponens-forrás optimális aránya hasonlónak bizonyult: a búza
alapú tápközeg esetében 16 g/L glutén és 8 g/L élesztőkivonat, míg cukorcirok esetében 16
g/L glutén és 6 g/L élesztőkivonat tűnt optimálisnak a 130 g/l szénforráshoz. Ez
nitrogénforrásra nézve 2,8 és 2,6 g/L összes nitrogéntartalomnak felel meg, a különbséget az
élesztőkivonat-igény különbsége adja. Az optimálási kísérletekből és az irodalmi adatok
alapján tehát az alábbi következtetéseket vontam le:


A törzs nitrogénforrás-igénye (adott szénforrás szinten) kb. 2,0 g/L összes
nitrogéntartalom (16 g/L glutén vagy 20 g/L élesztőkivonat).



Ezt a nitrogénigényt csak szerves nitrogénforrásból lehet fedezni (fehérje
származékok felhasználása).
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Az

élesztőkivonat

mikrokomponens

nem
(vitamin,

pusztán

a

aminosav,

nitrogénforrás
só)

tartalma

szerepét

tölti

elengedhetetlen

be,
a

tejsavtermeléshez és növekedéshez.


Mivel az élesztőkivonat mikrokomponens-forrás, így jelentős része kiváltható
egyéb, olcsóbb nitrogénforrással.



A glutén mint nitrogénforrás helyettesíthető más olcsó alternatívával: a korábban
optimált Lac-2 tápközegben ezt a szerepet a kukoricalekvár tölti be, 6 g/L
élesztőkivonat mellett, és az optimált cukorcirok alapú tápközegben a glutént
kukoricalekvárral helyettesítve hasonlóan jó eredmények születtek (0,90 g/g
hozam, 2,72 g/L*h produktivitás).



A két optimálási kísérletben eredményül kapott élesztőkivonat-igények közötti
különbség valószínűleg a tápközeg alapját adó növények mikrokomponenstartalmának eltéréséből fakad (a cukorcirok feltételezhetően gazdagabb a törzs
számára esszenciális vitaminokban, aminosavakban, stb.).



Ezek a tápanyag-igények feltehetően a törzsre specifikus jellemzők, így hasonló
módon felmérve egy másik törzs igényeit, a tápközeg-optimálás egyszerűen és
gyorsan megoldható.



Magasabb szénforrás szinten ilyen arányú kiegészítés nem volt elegendő,
lassabb fermentáció és tápanyag-limitáció lépett fel.

Miután az élesztőkivonat szerepe világossá vált, felmerült annak kiváltása a törzs
számára esszenciális mikrokomponensek felderítésének és a tápközeghez adagolásának
segítségével.

4.4.2. Az élesztőkivonat kiváltását célzó törekvések
Az élesztőkivonat egy igen komplex összetételű (vö. Függelék – 5. táblázat) kiegészítő
tápanyag. A benne található 12 féle B vitamin, 18 féle aminosav és számos só járul hozzá a
hatékony tejsav metabolizmushoz. Az irodalomban már az 1940-es évektől foglalkoznak a
tejsavbaktériumok vitamin- és aminosavigényével (vö. Függelék – 6-7. táblázat), a sók közül
pedig elsősorban a mangán (Boyaval, 1988, Büyükkeleci és Harsa, 2004), valamint a
kétértékű fémionok (Reiter 1956) szerepét tartják fontosnak. Ezeket a komponenseket az
élesztőkivonat a lactobacillusok igényeihez képest nagy mennyiségben tartalmazza.
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4.4.2.1.

A törzs vitaminigénye

A tejsavbaktériumok vitaminigényét vizsgálták a tápközeghez adott vitaminkomplexek
alkalmazásával. Ilyenkor általában tanulmányozták a vitaminok serkentő hatását, ill.
alkalmaztak ún. negatív tesztet is, amelyekben a vitaminokat megfelelő mennyiségben
adagolták a tápközegbe, azonban minden beállításnál egy-egy vitamint kihagyva, így a
tejsavtermelésre nézve inaktív beállítások esetén a hiányzó vitaminról feltételezhető, hogy
esszenciális.
Az élesztőkivonatban található és az irodalom (Függelék – 6. táblázat) szerint a
Lactobacillus casei ill. rhamnosus törzsek számára esszenciális vitaminokat a 28. táblázat
tartalmazza. A nikotinsav, pantoténsav, riboflavin és tiamin minden irodalmi adat alapján
esszenciálisnak tűnt, ezek mellett a biotin, a folsav, a PABA és a piridoxin hatása vitatható,
ezért ezt a 8 vitamint vetettem vizsgálat alá.
28. Táblázat: B vitaminok hatása L. casei ssp. rhamnosus törzs esetében, és a vitaminok szükséges
mennyisége: + pozitív hatás, - negatív hatás, n.a. nem alkalmazták a vitamint
Élesztőkivonatban
található
vitaminok

Mennyiség 6
g/L
élesztőkivonatra
számolva
(mg/L)

Krueger
és
Peterson
1945

Biotin

0,396

+

Kolin

3,6

Kobalamin (B12)

0,012

Folsav (B9)

Shankman
et al.
1947*

Kitay
et al.
1950

Clegg
et al.
1952*

gyenge

+

+

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-

n.a.

+

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Holden
és Snell
1961*

Yoo
et al.
1997

Kwon
et al.
2000*
-

Nancib
et al.
2005
n.a.

0,18

-

-

+

n.a.

n.a.

+

n.a.

+

Inozitol

168

-

n.a.

-

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Nikotinsav (B3)

71,748

+

+

+

+

n.a.

+

+

+

PABA (B10)

91,56

+

-

+

-

n.a.

n.a.

gyenge

n.a.

Pantoténsav (B5)

34,464

+

+

+

+

n.a.

+

+

+

Piridoxin (B6)

5,184

+

+

+

-

+

+

-

+

Riboflavin (B2)

13,98

+

+

+

+

n.a.

+

+

+

Tiamin (B1)

63,588

+

-

+

n.a.

n.a.

n.a.

+

n.a.

Timidin

2,1

-

n.a.

-

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

*Ezekben a kísérletekben a vitaminokat külön-külön vizsgálták.

A negatív teszthez minden vitamint 6 g/L élesztőkivonatnak megfelelő mennyiségben
alkalmaztam, inert, azaz jelentős mennyiségű vitamint nem tartalmazó nitrogénforrás mellett
(pepton – 2 g/L összes nitrogéntartalommal). Kontrollként egy minden vitamint tartalmazó,
egy vitaminokat nem tartalmazó és egy 6 g/L élesztőkivonatot tartalmazó lombikot futtattam.
Szénforrásként 50 g/L glükózt alkalmaztam, hogy 24 óra elteltével vizsgálhassam a
produktivitást. A 29. táblázat a kísérletek eredményeit tartalmazza.
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29. Táblázat: A vitaminok negatív tesztjének eredményei
Kiegészítés
- biotin
- folsav
- nikotinsav
- PABA
- pantoténsav
- piridoxin
- riboflavin
- tiamin
minden vitamin
nincs vitamin
6 g/L élesztőkivonat

Produktivitás
24 óra
(g/L*h)
0,12
0,91
0,07
0,63
0,04
0,04
0,03
0,15
0,96
0,05
1,40

Optikai
denzitás
(600 nm)
6,6
14,7
1,4
13,6
1,5
2,9
0,1
5,4
12,5
0,0
17,2

Az eredmények alapján a biotin, a nikotinsav, a pantoténsav, a piridoxin, a riboflavin és
a tiamin valóban esszenciálisak a tejsavtermelésre és a növekedésre. Vitaminok hiányában
mind a tejsavtermelés, mind a szaporodás teljesen leállt. Az összes vitamint és az
esszenciálisnak vélt vitaminokat tartalmazó beállítás esetében a produktivitás az
élesztőkivonatot tartalmazó lombikhoz képest valamelyest elmaradt. Laboratóriumi léptékű
fermentorban a 6 vitamint együttesen alkalmazva pozitív tesztet végeztem, és a rázatott
lombikos kísérlethez képest is gyenge eredményt tapasztaltam: 0,99 g/g hozamot és 0,86
g/L*h produktivitást értem el.
Az élesztőkivonat alkalmazása tehát nem pusztán vitamintartalma révén előnyös,
feltételezhetően más mikrokomponensek is esszenciálisak a tejsavtermelés és növekedés
szempontjából.
4.4.2.2. A törzs aminosavigénye
Az aminosavak szerepe és a tejsavbaktériumok aminosav igénye irodalmilag szintén jól
körüljárt téma. Dunn és társai (Dunn et al., 1947) a vitaminokhoz hasonlóan külön-külön
megvizsgálták 18 aminosav hatását a tejsavtermelésre L. casei törzs esetében, és a következő
aminosavakat találták esszenciálisnak: glutaminsav, valin, izo-leucin, leucin, arginin és szerin.
További 4 aminosav hiánya esetében gyengébb tejsavtermelést tapasztaltak: triptofán,
cisztein, fenilalanin, tirozin. Ezek az aminosavak az élesztőkivonatban megfelelő
mennyiségben,

szabad

formában

vannak

jelen,

így

felvételük

és

beépítésük

a

tejsavbaktériumok számára egyszerű. A kukoricalekvárban mint kiegészítő komponensben
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ezen aminosavak egy része nem található meg, ill. jóval alacsonyabb koncentrációban van
jelen, mint az élesztőkivonatban. A gluténből még hidrolízis után is hiányzik jelentős részük,
mivel leginkább glutaminból és prolinból épülnek fel fehérjéi, amelyek kisebb mennyiségben
tartalmaznak fenilalanint, tirozint és glicint (Wieser, 2007).
Az esszenciális aminosavak feltérképezésére ismét negatív tesztet végeztem, a
tápközegben szénforrásként 120 g/L glükózt, nitrogénforrásként 20 g/L élesztőkivonatnak
megfelelő mennyiségű, 18 féle aminosavat alkalmazva, ill. mindezt kiegészítettem a korábban
esszenciálisnak bizonyult 6 vitaminnal, és az élesztőkivonatban, valamint a Lac-2 és MRS
tápközegekben is alkalmazott sókkal. Kontrollnak ismét egy minden aminosavat tartalmazó
lombikot, egy aminosav nélküli lombikot és egy 20 g/L élesztőkivonatot tartalmazó lombikot
választottam. A 48 órás fermentációból származó produktivitás eredményeket a 30. táblázat
tartalmazza.
30. Táblázat: Az aminosavak negatív tesztjének eredményei
Kiegészítés
-alanin
-arginin
-aszparaginsav
-cisztin
-glutaminsav
-glicin
-hisztidin
-izo-leucin
-leucin
-lizin
-metionin
-fenilalanin
-prolin
-szerin
-treonin
-triptofán
-tirozin
-valin
minden aminosav
nincs aminosav
20 g/L élesztőkivonat

Produktivitás
48 óra (g/L*h)
1,29
0,81
0,08
1,64
0,04
1,00
1,07
0,53
0,44
1,27
0,36
0,57
0,31
0,02
0,79
0,24
0,35
0,63
1,28
0,01
1,63

A kísérlet alapján három aminosav esszenciális (aszparaginsav, glutaminsav, szerin), de
további 9 hiánya esetében lelassul a tejsavtermelés (arginin, izo-leucin, leucin, metionin,
fenilalanin, prolin, triptofán, tirozin, valin). Az aminosavak nélküli lombikban a
várakozásoknak megfelelően nem indult meg a tejsavtermelés, míg az összes aminosavat és
az esszenciális vitaminokat tartalmazó lombik eredményét összevetve az élesztőkivonaton
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elért eredménnyel ismét alacsonyabb produktivitást sikerült elérni. Az immár 6 vitamint és 12
aminosavat tartalmazó szintetikus tápközeg tehát még mindig nem tartalmaz annyi
mikrokomponenst, amennyi kiválthatná az élesztőkivonatot.
Továbbiakban felmerült a különböző sók és a nukleotidok vizsgálata is, azonban
irodalmi adatok nem támasztották alá, hogy ezek jelenléte nagyban befolyásolná a
tejsavtermelést és a szaporodást, gazdaságilag pedig nem éri meg ilyen mennyiségű
kiegészítés külön adagolása, így az élesztőkivonat alkalmazását nem tudtam kiváltani. Az
élesztőkivonat költségnövelő hatásának kizárására az in-house élesztőkivonat-gyártás lehet
megoldás, amellyel dolgozatomban később foglalkozom.

4.4.3. A szénforrás – nitrogénforrás – mikrokomponensek megfelelő arányának
vizsgálata
A 2009-es cukorcirok betakarításból származó lé esetében merült fel a probléma, hogy
magasabb szénforrás szinten a korábban optimált mennyiségű kiegészítések mellett a
fermentáció lassabban folyt le.
A korábbi 120 g/L cukorkoncentrációhoz tartozó kb. 2 g/L összes nitrogénigény mind
az élesztőkivonat-kiegészítés (18. ábra), mind a glutén-élesztőkivonat kiegészítés mellett
alátámasztást nyert.

18. ábra: Élesztőkivonat hatása a tejsav produktivitásra

Három faktor hatásának és kölcsönhatásának vizsgálatára leginkább kézenfekvő
megoldás egy ortogonális, 15 beállítást tartalmazó centrális kompozitterv, a centrum pontban
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3 ismételt méréssel (19. ábra). A viszonylag kevés kísérleti beállítás megkönnyítheti a három
faktor (szénforrás – nitrogénforrás – mikrokomponens) vizsgálatát, azonban jelen esetben ez a
módszer nem alkalmas optimálásra, mert az egyes szén szintekhez szélsőségesen magas ill.
alacsony kiegészítés értékeket társít, míg a középső szén szinteken túl kevés a beállítás.
C-forrás

1<α
N-forrás

Mikrokomponensek (YE)

19. ábra: Középponti kompozitterv felépítése a szénforrás, nitrogénforrás és mikrokomponensek
optimális arányának meghatározására

Szintén 15 beállítást alkalmazva, két faktorra szűkítve megvizsgáltam a szénforrásnitrogénforrás kölcsönhatását (31. táblázat). Nitrogénforrásként élesztőkivonatot alkalmazva
a mikrokomponens-igényt is biztosítottam, így ezt a faktort a kísérletek első sorozatában
kizártam. A sárgával jelölt beállítások eredményezték az adott szénforrás-szinten a
legmagasabb produktivitást, amelyből látszik, hogy a szénszint emelésével arányosan nő a
nitrogénforrás igény is.
31. Táblázat: Élesztőkivonat mint nitrogén- és mikrokomponens-forrás mennyiségének hatása a glükóz öt
szintjén: sárga terület jelöli az optimális beállítást
Glükóz (g/L)
40
80
120
160
200

Élesztőkivonat (g/L)
5

7,5
1
4

10
2

20
3
5
7

30
6
8
10

35

9
11
13

40

14

12
15

Bebizonyítva, hogy az egyes szénforrás-szintekhez magasabb nitrogénigény társul, és
behatárolva a körülbelüli összes nitrogénigényt az egyes szinteken, 3 különböző szinten (60,
90 és 150 g/L glükóz) elvégeztem a korábban már 120 g/L szénszintre alkalmazott gluténélesztőkivonat alapú optimálást. Minden szinten felállítottam egy 32 kísérleti tervet, a
centrumpontban ismételt mérésekkel, és az így kapott válaszfelületekből (20. ábra)
meghatároztam a glutén és élesztőkivonat optimális arányát.
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20. ábra: Több szénforrásszinten végzett optimálási kísérletek válaszfelületei: A) 60 g/L glükóz, B) 90 g/L
glükóz, C) 120 g/L glükóz, D) 150 g/L glükóz

A kétféle kísérlet alapján egy elég nagy tartományon belül sikerült meghatározni az
összes nitrogénigényt, illetve ezen belül az élesztőkivonat és glutén arányát (32. táblázat).
32. Táblázat: A különböző szénforrásszintekhez tartozó összes nitrogén-, glutén és élesztőkivonat-igény
Fermentálható
cukorszint (g/L)
0
40
60
80
90
120
150
160
200

Összes nitrogén igény
(g/L)
0
0,75
1,8
1
2,3
2,8
3,3
3
4

Nitrogén (glutén) igény
(g/L)
0
n.a.
8
n.a.
12
16
20
n.a.
n.a.

Mikrokomponens
(élesztőkivonat) igény
(g/L)
0
n.a.
8
n.a.
8
8
8
n.a.
n.a.
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Az eredményeket ábrázolva (21. ábra) látható, hogy az összes nitrogénigény a
szénforrásszinttel lineárisan növekszik, így a glutén (nitrogénforrás) optimális mennyisége is
lineáris összefüggést mutat, míg az élesztőkivonat mennyisége 60 g/L cukorszintig lineárisan
nő, a fölött pedig állandó az értéke (telítési görbe), holott az elérhető maximális sejttömeg a
szénforrásszinttel

szintén

lineárisan

nő.

A

mikrokomponens

kiegészítés

tehát

a

fermentációnak csak egy bizonyos szintjéig esszenciális. Mivel 120 g/L cukorszintről indulva
a sejtek szaporodásával korreláló optikai denzitás értéke eddigi tapasztalataim szerint kb. 24
óra után állandó értékre áll be, ez a 24 órás periódus pedig épp 60 g/L cukor elfogyasztására
elegendő idő, feltételezhető, hogy ez a mennyiségű mikrokomponens szükséges és elégséges
a tejsav fermentációhoz. 24 óra után a lassuló-leálló növekedéssel járó magasabb fenntartási
energiaigényt a sejtek „nyugvósejtes” tejsavtermeléssel biztosítják, azaz az összes biomassza
mennyiség (OD) konstans, mert a sejtek szaporodásának és pusztulásának egyensúlya jön
létre. Mivel a szénforrás szintjével együtt ez az elérhető maximális biomassza („egyensúlyi”)
mennyisége is nő, a mikrokomponens igény pedig nem, feltehetően az már kellő
mennyiségben áll rendelkezésre, azaz a sejtlízis során kiszabaduló mikrokomponensek
újrafelhasználhatóak. Ezzel szemben a sejtlízisből kiszabaduló nitrogéntartalmú összetevők
nem vehetők fel a sejt számára (feltehetően a sejtek közismerten 7 alacsony proteolitikus
aktivitásából fakadóan), ezért a nitrogénigény a szénszinttel (és az elérhető maximális
biomasszaszinttel együtt) linerásian nő.. A diagramokon ábrázolt összefüggések alapján tehát
a 2009-es cukorciroklé 150-180 g/L cukorkoncentrációjához élesztőkivonatból (nitrogén- és
mikrokomponens-forrás

szerepben)

37

g/L

szükséges,

míg

glutént

alkalmazva

nitrogénforrásként az optimális összetétel: 24 g/L glutén és 6-8 g/L élesztőkivonat.

7

A törzs korábbi vizsgálatai és az irodalmi ismeretek (vö. Függelék – 4. táblázat) is alátámasztják, hogy
nitrogénforrásként a különböző eredetű fehérjék enzimesen kezelt hidrolizátumai használhatók fel
eredményesen, pl. kazeinhidrolizátum, élesztőkivonat, tripton stb.
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21. ábra: A törzs A) összes nitrogén- és B) glutén- és élesztőkivonat-igénye, valamint a maximális optikai
denzitás növekmény a fermentálható cukortartalomtól függően

A szénforrás – nitrogénforrás – mikrokomponens-forrás összefüggéseinek feltárása a
továbbiakban megkönnyíti bárminemű tápközeg optimálás végrehajtását, hiszen függetlenül a
szénforrás vagy nitrogénforrás minőségétől, mennyiségileg meghatározható az alkalmazandó
összetétel. A szénforrás szintjének megválasztása Yu és társai (Yu et al., 2008) szerint szintén
fontos faktor, mert egy bizonyos szint fölött a tejsavtermelés hatékonysága nem növekszik.
Az általam alkalmazott szénforrások esetében azonban nem cél a fermentlé hígítása, mivel az
nagyobb fermentorkapacitást igényel, gazdaságossági szempontból tehát nem kifizetődő
alacsonyabb szénszinten dolgozni.

4.5.

A pH és hőmérséklet mint technológiai paraméter vizsgálata
Egy fermentációs technológia kidolgozásánál a tápközegben található tápanyagok

mennyiségi és minőségi optimálása mellett a fermentáció egyéb technológiai paramétereivel
is foglalkozni kell. A tejsav fermentáció legfontosabb ilyen paraméterei a hőmérséklet és a
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pH, amelyekről igen széles tájékoztatást nyújt a szakirodalom (vö. 8. táblázat, Függelék – 9.
táblázat), törzsenként vizsgálva az optimális beállításokat és beépítve a fermentációk
kinetikai leírásaiba a hatásukat.
A választott mezofil törzsünk esetében a hőmérsékleti működési tartomány adott,
viszonylag szűk tartományon belül alkalmazható a törzs (30-42 °C), így a hőmérséklet
optimálására nem fektettem nagy hangsúlyt. A pH esetében a helyzetet bonyolította a
különböző pH-szabályozási módok alkalmazása, amelyek sokszor más-más eredményeket
adtak. A kalcium-karbonáttal pufferolt rázatott lombikról automatikus pH-szabályozású
fermentoros kísérletekre áttérve például a cukorcirok alapú tápközegnél jelentős különbség
adódott a fermentáció időtartamában, mivel a tápközeg sterilezése és a szaharóz invertálása
során keletkező toxikus vegyületeket csak a kalcium-karbonát volt képes adszorbeálni a
felületén. A 2009-es betakarításból származó

magasabb

cukortartalmú

lén

zajló

fermentációknál tapasztalt kalcium-laktátos „beállás” azonban megkérdőjelezte ezen pHszabályozási mód alkalmazhatóságát. Végül mivel egy kalcium-karbonátos és egy állandó
pH-n végzett (pH-stat) fermentáció pH-profilja jelentősen különbözik, célszerű megvizsgálni
azt is, mi az a pH-tartomány, amelyen hatékony tejsavtermelést lehet folytatni az általam
választott tejsavbaktériummal.

4.5.1. pH-szabályozó ágensek
A pH-szabályozása két okból is indokolt. A tejsav folyamatos keletkezése révén a
tápközeg pH-ja fokozatosan csökken, majd elér egy olyan értéket (kb. pH=3,5), ahol a
mikrobiális tevékenységek lelassulnak, majd teljesen leállnak, így a fermentáció nagyon rövid
idő után megáll (kb. 20-25 g/L tejsav koncentrációnál). A mikrobák szaporodását és
tejsavtermelését azonban nem csak az alacsony pH, de a fermentlében található
disszociálatlan tejsav növekvő koncentrációja is egyre növekvő gátlást okoz. Ennek
kiküszöbölésére vagy közömbösítik a keletkező tejsavat, vagy elvonják a rendszerből
(elektrodialízis, extrakció vagy adszorpció útján).
A tejsav közömbösítésére alkalmazhatunk karbonátokat vagy valamilyen lúgot, így a
tejsav már disszociált formában, laktátként szerepel a tápközegben. A keletkező laktát
inhibítor hatása már csak jóval magasabb koncentrációban mutatkozik, mint a disszociálatlan
tejsav hatása. A cukorcirok esetében a magas cukortartalomról induló fermentációknál
azonban már olyan tartományba esik a laktát koncentrációja, amely problémákat vet fel: a
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kalcium-karbonátos szabályozás esetében a már említett kicsapódás („beállás”), míg az
ammónium-laktát esetében termékgátlás lépett fel.
A korábban már alkalmazott Lac-2 tápközegen 5 különböző pH-szabályozási módot
teszteltem: ammónium-hidroxidot, nátrium-hidroxidot, dimetil-amint (DMA) és trimetilamint (TMA) alkalmaztam a törzsre megadott pH 5,8 érték fenntartására, míg a pufferolt
rendszerben a kalcium-karbonát töltötte be a semlegesítő ágens szerepét.

22. ábra: Fermentációk lefutása ammónium-hidroxidos, nátrium-hidroxidos, dimetil-aminos, trimetilaminos és kalcium-karbonátos pH-szabályozás mellett

A 22. ábra az öt fermentáció lefutását szemlélteti, és jól látszik, hogy a dimetil-amin és
trimetil-amin esetében tapasztalható a leggyorsabb átalakítás, míg a kalcium-karbonátos
pufferelés adta a leggyengébb eredményt. Egyes lúgok esetében azonban a 20%-os
töménységük ellenére is jelentős hígulást tapasztaltam (33. táblázat), így a meglehetősen jó
eredményeik ellenére a kevésbé higító ammónium-hidroxidos szabályozás mellett döntöttem.
A 20%-osnál töményebb ammónium-hidroxid vagy aminok alkalmazása a lúgok kipárolgása
miatt nem tanácsos (legalábbis laboratóriumi léptékben): a lúgadagoló szilikoncsőben a 25%os ammónium-hidroxid gőzbuborékokat képez, a lúgadagoláskor pedig ezek a buborékok a
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fermentor fejterébe kerülnek és lassan oldódnak csak be fermentlébe. A pH-szabályozó
rendszer azonban folyamatosan pumpálná be a lúgot a pH szinten tartására, így túlszabályozás
történik, amelyet csak sav adagolásával lehet kiküszöbölni, így egy ún. lépcsős szabályozás
alakul ki, amely szintén jelentős hígulást eredményez, és ellehetetleníti a növekedés és
termelés nyomonkövetését.
33. Táblázat: A különböző pH-szabályozó ágensekkel zajló fermentációk eredményei, és a pH-szabályozás
okozta hígulások
pH-szabályozó
ágens
NH4OH
NaOH
Dimetil-amin
Trimetil-amin
CaCO3

Hozam Produktivitás
(g/g)
(g/L*h)
0,92
0,99
0,91
0,99
0,91

2,46
1,60
2,67
3,13
1,78

500 mL
tápközeghez
adagolt pHszabályozó
ágens (mL)
78
196
208
138
0

4.5.2. pH-szabályozás magasabb szénforrásszinten, kombinált szabályozási
technikával
A cukorcirok magas cukortartalmánál tapasztalt problémák kiküszöbölésére egy
kombinált pH-szabályozási technikát dolgoztam ki. Lac-2 tápközegen 180 g/L glükóz
koncentráció mellett végeztem a kísérleteket, CaCO3- os pufferelés és NH4OH-os szabályozás
(pH 5,8 értéken) mellett. A 23. ábrán jól látszik, hogy az ammónium-hidroxidos szabályozás
esetében a hosszúra nyúlt (67 órás) fermentáció során a glükóz csaknem 1/3-a érintetlen
maradt a rendszerben, egy idő után a fermentáció lelassult feltehetően a keletkező
ammónium-laktát inhibítor hatása miatt (1,34 g/L*h produktivitás). A kalcium-karbonát
esetében szintén kb. 67 órán keresztül zajlott az átalakítás, ám a cukor nagy része elfogyott
(1,80 g/L*h produktivitás). Ez alátámasztja Gao és társai (Gao et al., 2009) tapasztalatait,
miszerint bizonyos laktát koncentráció felett a kalcium-laktát inhibítor hatása kisebb mint az
ammónium-laktáté. A kalcium-laktát flokkulációja azonban most is problémát jelentett, és
hozzájárult a lassabb tejsavtermeléshez is.
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23. ábra: Fermentáció 180 g/L cukortartalmú Lac-2 tápközegen: A) ammónium-hidroxidos
szabályozással, B) kalcium-karbonátos közömbösítéssel

A lúgadagolás és a karbonátos pufferelés kombinációja kiküszöbölheti a fenti
problémákat. A fermentációk elején különböző koncentrációban adagoltam kalciumkarbonátot a tápközeghez (0, 20, 40, 60, 80 és 180 g/L tejsav közömbösítésére elegendő
mennyiségben), majd amikor a hozzáadott CaCO3 elfogyott és hirtelen pH-csökkenést
tapasztaltam, bekapcsoltam a fermentor pH-szabályozását, és ammónium-hidroxiddal
szabályoztam tovább a rendszert 5,8-as pH-értékre.

Produktivitás (g/L*h)
Hozam (g/g)

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

11

22

33

45

100

Kalcium karbonát mennyisége (g/L)
Produktivitás

Hozam

24. ábra: A tejsav közömbösítésére adagolt kalcium-karbonát mennyiségének hatása a tejsav hozamra és
produktivitásra kombinált szabályozás esetében

A 24. ábra jól szemlélteti, hogy a 22 g/L kalcium-karbonát adagolása (40 g/L tejsav
közömbösítésére elegendő) mind hozam, mind produktivitás tekintetében a legjobb eredményt
adta (0,85 g/g, 3,55 g/L*h), és a fermentlé „beállását” is sikerült ezzel a beállítással
kiküszöbölni. 45 g/L CaCO3 koncentráció fölött azonban az ammónium- és kalcium-laktát
jelenlétében fellépett a flokkulációs jelenség, annak ellenére, hogy a kalcium-laktát nem érte
el a korábban kritikusnak tartott koncentrációját.
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4.5.3. A törzs pH és hőmérsékleti optimumának vizsgálata
A tejsavbaktériumok többségének optimális működési tartománya pH 5 és 6 között
található. A Lactobacillus sp. MKT-878 (NCAIM B02375) törzs esetében az eddig
alkalmazott pH 5,8 volt, és idáig nem foglalkoztam a pH optimálásával. A kalciumkarbonátos pH-szabályozás esetében azonban nem tudunk állandó pH-értéket tartani, a pH
egy tipikus módon fokozatosan csökken a fermentáció alatt (25. ábra).

25. ábra: Kalcium-karbonátos pH-szabályozású fermentációk pH-profilja

A kalcium-karbonátos pH-profilon jól látszik, hogy a kezdeti pH 6,8 körüli értékről az
exponenciális fázis végéig (24-36 óra) nem esik bele a szokásos pH 5-6 tartományba, inkább
a fölött ingadozik, ennek ellenére a fermentációk (alacsonyabb cukorkoncentrációról indulva,
azaz a „beállást” elkerülve) sikeresen végbemennek. A fenti tényekből egyértelműen
következik, hogy egy viszonylag tág pH-tartományon belül alkalmazható a választott törzs, de
az optimális működéshez célszerű megvizsgálni, melyik az ideális beállítás.
Különböző tejsavbaktérium pH-optimumát többen vizsgálták (vö. 8. táblázat), legtöbb
esetben 2 faktoros kísérleti terv segítségével, ahol a másik faktor a hőmérséklet volt.
Tanszékünkön egy diplomamunka keretein belül vizsgálták az általam használt törzs pH- és
hőmérsékletfüggését (Németh et al., 2010), egy 42 kísérleti tervet felépítve: 16 beállítást
alkalmazva 30, 37, 45 és 52 °C-on és 4,4, 5,6, 6,8 és 8,0 pH értéken végeztek kísérleteket,
majd a produktivitás eredményeket Statistica szoftverrel értékelték ki. A modell azonban igen
rossz illeszkedést mutatott (R2=0.69), és csak a hőmérséklet lineáris hatását mutatta
szignifikánsnak, valamint a megadott tartományon kívül mindkét faktor hatását negatívnak
értékelte. A válaszfelület módszert tehát nem lehetett sikeresen alkalmazni az optimumok
meghatározásához, ezért a kapott pontokra ún. Gauss-felületet illesztettek. A pH és
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hőmérséklet hatását általában a Michaelis féle pH-függvénnyel (4. egyenlet) és két Arrheniuskifejezés különbségével (5. egyenlet) szokás leírni (Akerberg et al., 1998). Ezzel a két
megközelítéssel egy 7 paraméteres felület-egyenlet hozható létre. A pH és hőmérséklet
hatását Gauss-függvénnyel leírva azonban (3 paraméter) egy olyan Gauss-felület (6. egyenlet)
hozható létre, amely csupán 5 paramétert tartalmaz.

J LA =

J max
1+

k1
+
+ k 2 ⋅ [H]
+
[H]

J LA = A1 ⋅ e

J LA = a ⋅ e

E1
R ⋅T

− A2 ⋅ e

4. Egyenlet

E2
R ⋅T

⎛ ⎛ pH − X ⎞ 2 ⎛ T − y ⎞ 2 ⎞
0
0
⎟
− 0,5 ⋅ ⎜⎜ ⎜⎜
⎟⎟ + ⎜⎜ c ⎟⎟ ⎟⎟
⎜⎝
b
⎠ ⎠
⎠ ⎝
⎝

5. Egyenlet

6. Egyenlet

Az így felállított Gauss-felületet illesztették a kapott produktivitás értékekre SigmaPlot
2001 szoftver segítségével, amely így jobb illeszkedést adott (R2=0.83). Az illesztett felület
(26. ábra) alapján az optimális értékek: 35,5 °C és pH 7,0. A Gauss-felület konstansaiból az is
látszik, a hőmérséklet optimális tartománya igen szűk (c alapján ±5°C), míg a pH esetében
egy szélesebb tartományban működőképes a törzs (b alapján ±1,5 pH-egység). A vizsgált
tartományban az is megfigyelhető, hogy a hőmérséklet nincs hatással a pH-optimumra:
minden hőmérsékleten a pH 7 érték tűnt optimálisnak.

26. ábra: A pH és hőmérséklet hatása a tejsav produktivitásra
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Az eddig alkalmazott 37 °C-os hőmérséklettől a továbbiakban sem tértem el, a pH
esetében pedig a kalcium-karbonátos szabályozás kezdeti pH-ját (6,8 értéket) állítottam be,
lévén, hogy a kombinált pH-szabályozás esetében kalcium-karbonátos pH-szabályozással
kezdődik a fermentáció.

4.5.4. Párhuzamos kísérletek és léptéknövelés optimált összetételű és pHszabályozású cukorcirokleven

A magasabb cukortartalmú cukorciroklé újra optimálása után mind élesztőkivonat
kiegészítéssel (37 g/L, Függelék – 14. ábra), mind glutén és élesztőkivonat kiegészítéssel (24
g/L és 8 g/L, Függelék – 15-17. ábra) végeztem laboratóriumi léptékű fermentációt. A pHszabályozáshoz 22 g/L kalcium-karbonátot adagoltam a tápközegbe, majd a kalcium-karbonát
elfogyasztása után pH 6,8 értékre állítottam az automata pH-szabályozót, és 20%-os
ammónium-hidroxiddal folytattam a szabályzást. A sikeres, reprodukálható eredményeket
nyújtó kísérletek után léptéknövelést végeztem 0,5-1,8-18 literes léptékig (a rendelkezésre
álló cukorciroklé mennyisége nem tette lehetővé a nagyobb léptéken zajló fermentációt),
amelynek eredményeit a 34. táblázat tartalmazza.
34. Táblázat: Optimált összetételű, optimált pH-szabályozású cukorcirok alapú fermentációk:
párhuzamos kísérletek és léptéknövelés eredményei
Lépték
(L)

Kiegészítés

0,5

37 g/L
élesztőkivonat
24 g/L glutén,
8 g/L
élesztőkivonat

1,8
18

24 g/L glutén,
8 g/L
élesztőkivonat
24 g/L glutén,
8 g/L
élesztőkivonat

Fermentáció
ideje (h)

Tejsavnövekmény
(g/L)

Fogyott
szubsztrát
(g/L)

Hozam
(g/g)

Produktivitás Produktivitás
(g/L*h)
átlag (g/L*h)

39,8

123,03

152,985

0,80

3,09

3,09

36,3
35,3
35

126,76
127,81
123,45

128,98
147,12
133,49

0,98
0,86
0,92

3,49
3,62
3,52

3,54±0,07

24,75*

50,10

53,48

0,93

2,02

2,02

29

125,60

150,09

0,84

4,33

4,33

*18 L-es lépték inokulumaként a fermentáció vágása kb. az exponenciális fázis közepén történt.

A léptéknövelés 18 literes léptékben az eddigi lenagyobb produktivitást adta (4,33
g/L*h), amely egyértelművé teszi a technológia-optimálás sikerét. A 27. ábra jól szemlélteti,
hogy míg a hozam tekintetében enyhe csökkenést tapasztalhatunk a lépték növelésével, a
produktivitás a legnagyobb léptékben kiemelkedő. A középső lépték esetében (a búza alapú
tápközeghez hasonlóan) a fermentáció korai vágása (ui inokulumként történő felhasználása
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miatt csak korlátozott ideig futtathattam) miatt a kezdeti lag-szakasz még jelentősen
befolyásolja a fermentáció hosszát, így a produktivitást is. A nagyobb lépték kipróbálása előtt
feltétlenül meg kell ismételni az 1,8 literes léptékű fermentációt.

4,5
4,0
3,5
4,33

Értékek

3,0
2,5
2,0

3,54

1,5
2,02

1,0
0,5

0,92

Térfogati produktivitás (g/L*h)

0,93

0,0

0,84

0,5

Tejsav hozam (g/g)

1,8
Lépték (L)

18

27. ábra: Optimált cukorcirok alapú fermentációk léptéknövelése

A mezofil tejsavtermelésben tehát mindhárom tápközegen sikerült iparilag elfogadható
eredményeket elérni, minimálisra csökkenteni a kiegészítő komponensek mennyiségét,
meghatározni azok arányát, optimálni a technológiai paramétereket és léptéket növelni a
kiválasztott törzzsel.
A tejsavtermelés magasabb hőmérsékleten azonban az ipari léptékben nagyon fontos
sterilitás fenntartása céljából lehet érdekes, így célszerűnek tűnt termofil körülmények között
is kísérleteket folytatni.

4.6.

Tejsav fermentáció termotoleráns mikrobákkal
A termofil körülmények között zajló tejsav fermentáció egy részről előnyös a sterilitás

fenntartása szempontjából, másrészt a korábban már bemutatott keményítő alapú
tejsavtermelés esetében is, mivel a keményítő cukrosítására alkalmazott enzimek hőmérsékleti
optimuma 55-60°C körül található. A termofil tejsavtermelés tehát már a búza alapú
technológia kidolgozásakor felmerült, majd a későbbi cukorcirok bázisú konzorciális munka
részeként is születtek ezzel kapcsolatban tanszéki vállalások.
A baktériumok közül termofil körülmények között sokan Bacillus coagulans törzseket
alkalmaznak (vö. Függelék – 3. táblázat), amelyek inkább termotoleránsoknak tekinthetők,
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mivel hőmérsékleti optimumuk a mezofil tartományba esik, azonban mind növekedésre, mind
tejsavtermelésre képesek magasabb (52-55°C) hőmérsékleten is. A termofil törzsek közül a
Geobacillus és Bacillus stearothermophilus törzsek emelhetők ki a szakirodalom alapján (vö.
Függelék – 3. táblázat).

4.6.1. Bacillus coagulans törzsek vizsgálata
4.6.1.1.

Bacillus coagulans screening

Kísérleteimet a szakirodalom szerint termofil körülmények között is termelő törzsek
vizsgálatával és összehasonlításával kezdtem, egy több lépéses screening keretein belül. Az
első körben 10 féle B. coagulans törzset vontam be a vizsgálatba (35. táblázat). A törzseket az
ajánlott „nutrient” tápközegen, 37°C-on élesztettem fel, rázatott lombikban. A törzsek egy
része rázatással (2308, 2314, 2384, 2385), tehát aerob körülmények között is feléledt, míg a
többség rázatás nélkül (mikroaerofil környezetben) volt csak képes a liofilezett ampulláról
kinőni. A felélesztett törzsek szilárd tápközegre szélesztve, 52°C-os termosztátban is kinőttek.
35. Táblázat: A termofil tejsavtermelésre alkalmazott B. coagulans törzsek
DSMZ-szám

Termelés

1

L-tejsav, 40 °C

Egyéb név

2308

L-tejsav, 37 °C

2311

L-tejsav, 37 °C

B. dextrolacticus

2312

L-tejsav, 37 °C

B. thermoacidurans

2314

L-tejsav, 30 °C

B. racemilacticus

2350

L-tejsav, 37 °C

B. thermoacidurans

2356

L-tejsav, 37 °C

2383

L-tejsav, 37 °C

B. thermoacidurans

2384

L-tejsav, 37 °C

B. dextrolacticus

2385

L-tejsav, 37 °C

1. screening lépés – „nutrient” tápközegen, 30 g/L glükóz mellett, kalcium-karbonátos pHszabályozással, 52°C-on, 2308, 2314, 2384, 2385 rázatással, többinél rázatás nélkül
2. screening lépés – „nutrient” tápközegen, 30 g/L glükóz mellett, kalcium-karbonátos pHszabályozással, 37°C-on, rázatás nélkül
3. screening lépés – Lac-2 tápközegen, 120 g/L glükóz mellett, kalcium-karbonátos pHszabályozással, 52°C-on, rázatás nélkül
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4. screening lépés – hidrolizált búzakeményítő alapú tápközegen, gluténnel és 5 g/L
élesztőkivonat kiegészítéssel, ~120 g/L glükóz mellett, kalcium-karbonátos pHszabályozással, 52°C-on, rázatás nélkül
Az első három lépés produktivitás eredményeit a 36. táblázat tartalmazza. A fő
problémát az jelentette, hogy a DSMZ tápközegén végzett első két screening lépés
különböző eredményeket hozott annak ellenére, hogy csak a hőmérsékleti viszonyok,
illetve a rázatás változott. Megjelentek heterofermentativitásra utaló egyéb csúcsok a
tejsav mellett, de a két esetben különböző törzsek viselkedtek heterofermentatívként.
Annak eldöntésére, hogy valójában melyik törzs heterofermentatív és hagyható ki a
további screeningből, végeztük el a 3. lépést, a tejsavtermelésre optimált Lac-2
tápközegen. Ebben az esetben azonban mindegyik törzs homofermentatívnak bizonyult,
így felmerült a gyanú a korábbi kísérleteknél az esetleges befertőződésre. A három
screening alapján kiválasztott törzsek: 1, 2311, 2350, 2356, 2384, 2385.
36. Táblázat: B. coagulans screening 1-3. lépésének eredményei
Screening1
Törzs

1

Produktivitás 72
óra (g/L*h)
0,26

Hetero

Screening2
Legjobb 5
eredmény
+

Produktivitás
72 óra
(g/L*h)

Hetero

0,22

0,09 +

0,17

2311

0,21

0,28 +

2312

0,00

0,13 +

2308

2314

0,23 +

+

0,29 +

2350

0,38

+

0,19

2356

0,40

+

2383

0,17 +

0,24 +

2384

0,17 +

0,34

2385

0,22 +

+

Screening3
Legjobb 5
eredmény
+

0,26

Legjobb 5
eredmény

Hetero
+

0,15
+

0,14
0,14

+

0,11

0,22

Produktivitás
72 óra (g/L*h)

+

0,20

+

0,29

+

0,27

+

0,14
0,22

+

+

0,09

A 4. lépésben már csak a kiválasztott legjobb 6 törzs szerepelt, eredményeiket a 37.
táblázat tartalmazza. Ezen a tápközegen mindegyik törzs ismét teljesen homofermentatívan
viselkedett, azonban 72 óra alatt egyik törzs sem volt képes teljesen átalakítani a kb. 120 g/L
szénforrást tejsavvá. A hozam és produktivitás terén is a 2356 és 2384 jelű törzsek
bizonyultak a legeredményesebbnek.
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37. Táblázat: A B. coagulans screening 4. lépésének eredményei
Törzs

4.6.1.2.

Hozam
(g/g)

Produktivitás 72
óra (g/L*h)

1

0,99

0,62

2311

0,97

0,35

2350

0,66

0,91

2356

0,97

1,18

2384

0,98

1,10

2385

0,41

0,23

Fermentáció és optimálás B. coagulans törzzsel

A két kiválasztott törzzsel laboratóriumi léptékű fermentoros kísérletet végeztem, a 4.
screening

lépésben

is

alkalmazott

búzaliszt-hidrolizátumon,

5

g/L

élesztőkivonat

kiegészítéssel. Az eredmények azonban még gyengébbek lettek, mint a rázatott lombikos
kísérleteknél: a 2356-os törzs 0,80 g/g hozammal, 1,03 g/L*h produktivitással, míg a 2384-es
törzs 0,71 g/g hozammal és 0,53 g/L*h produktivitással termelt tejsavat, és a fermentáció a
rázatott lombikos kísérletekhez hasonlóan kb. 80 g/L laktát-koncentrációnál leállt. A további
kísérleteket a 2356-os jelzésű törzzsel végeztem.
A mezofil törzs esetében már tapasztaltam, hogy a nitrogénforrás-igény a tápközegben
található szénforrás mennyiségétől függ, míg a szénforrás mennyisége befolyásolja a
fermentáció hosszát. Mivel itt a fermentáció jobban elhúzódik, mint a mezofil törzsnél,
valószínűleg az adott szénforrás mennyiséghez tartozó nitrogénigény is magasabb, így
megvizsgáltam a törzs tejsavtermelő képességét magasabb élesztőkivonat-kiegészítés mellett
is. A fermentációk lefutásából (28. ábra) azonban tisztán látszik, hogy a kiegészítés
mennyiségétől függetlenül a tejsavtermelés 72 óra után is csak ~80 g/L koncentrációt ért el, és
144 óra alatt is csak az egyik beállítás esetében haladta meg a 100 g/L értéket.
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28. ábra: Az élesztőkivonat mennyiségének hatása a B. coagulans DSM2356 jelű törzs tejsavtermelésére

A fenti eredmények felvetették a termékinhibíció gyanúját, és mivel egyik esetben
kalcium-laktát (lombikok), másik esetben ammónium-laktát (fermentor) volt a végtermék,
valószínűleg mindkét sóforma gátol 80-100 g/L laktát koncentrációnál. A termékgátlás
ellenőrzésére 80 g/L koncentrációban tejsavat adagoltam a tápközeghez, kalcium-karbonáttal
közömbösítettem és elindítottam a fermentációt. A sejtek ilyen tejsav koncentráció mellett
teljesen inaktívak voltak. Az eddigiek során a 80 g/L tejsavkoncentrációig azért juthatott el a
fermentáció, mert a tejsav mennyisége fokozatosan emelkedett, így a sejtek esetleg
adaptálódhattak bizonyos mértékig.
A tápközeg optimálásához hozzátartozik a mikroba mikrokomponens igényének
vizsgálata is. Az irodalmi adatok alapján a B. coagulans törzsek esszenciális vitamingénye a
biotinra, nikotinsavra és tiaminra terjed ki, ezért egy pozitív tesztet végeztem ezeket a
vitaminokat alkalmazva magas (70 g/L élesztőkivonatnak megfelelő) koncentrációban a
fenntartó tápközegben is alkalmazott pepton nitrogénforrás mellett. Sajnos 72 óra alatt is csak
25 g/L tejsavat sikerült elérni ezzel a kiegészítéssel, így a továbbiakban nem vizsgáltam
külön-külön a vitaminok hatását.
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4.6.2. Bacillus/Geobacillus stearothermophilus és B. coagulans törzsek vizsgálata
4.6.2.1.Screening Bacillus/Geobacillus stearothermophilus és B. coagulans törzsekkel
Az irodalmi ismeretek alapján a termotoleráns törzsek vizsgálatát kibővítettem 11
további törzzsel: 2 Bacillus stearothermophilus, 8 Geobacillus stearothermophilus és 1
Bacillus smithii törzs került a korábbi Bacillus coagulans törzsek mellé. A 38. táblázat
tartalmazza az újabb screening-be bevont törzseket, és azok felélesztési körülményeit. A B.
coagulans törzsek esetében látható, hogy továbbra sem sikerült rázatás mellett feléleszteni az
ampullában található sejteket, ill. a Geobacillus törzsek között is akadt erre példa.
38. Táblázat: Termofil tejsavtermelésre kiválasztott törzsek felélesztési körülményei
Felélesztéshez
használt
tápközeg

Felélesztési
hőmérséklet

Rázatás

Bacillus coagulans DSM2314

nutrient oldat

37 °C

-

Bacillus coagulans DSM2356

nutrient oldat

37 °C

-

Bacillus coagulans DSM2384

nutrient oldat

37 °C

-

Bacillus smithii DSM2319

nutrient oldat

55 °C

+

Bacillus stearothermophilus DSM2334

nutrient oldat

55 °C

+

Törzs neve

Bacillus stearothermophilus DSM2349

nutrient oldat

55 °C

+

T

nutrient oldat

55 °C

+

Geobacillus stearothermophilus DSM297

nutrient oldat

55 °C

-

Geobacillus stearothermophilus DSM456

nutrient oldat

55 °C

+

Geobacillus stearothermophilus DSM494

nutrient oldat

55 °C

+

Geobacillus stearothermophilus DSM22

Geobacillus stearothermophilus DSM2027

nutrient oldat

55 °C

+

Geobacillus stearothermophilus DSM2313

nutrient oldat

55 °C

-

Geobacillus stearothermophilus DSM3299

nutrient oldat

55 °C

+

Geobacillus stearothermophilus DSM5934

nutrient oldat

55 °C

+

A második körben zajló screening szintén több lépésből állt (39. táblázat): alacsony
glükóz koncentrációról indult, amelyen minden törzs termelt tejsavat 55°C-on, ezen törzsek
közül azonban már csak 6 törzs ment tovább. 120 g/L glükóz és igen magas (60 g/L)
élesztőkivonat mellett rázatással és rázatás nélkül vizsgáltam a tejsavtermelést, és bár a
felélesztésnél a rázatás nem kedvezett a sejteknek, a fermentáció esetében elengedhetetlennek
bizonyult. A felélesztéssel ellentétben most kalcium-karbonátot alkalmaztam pHszabályozásra, amely a tejsavval reagálva CO2 termelést generál, így a keletkező CO2
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kiszorítja a lombikból az esetlegesen zavaró oxigént, és rázatás mellett is biztosítható a
mikroaerofil környezet.
A 120 g/L glükóz szinten legjobban termelő törzs ugyanaz a B. coagulans DSM2356
jelű törzs lett, amelyik már az előző screening során is legjobbnak bizonyult. Az új
vizsgálatba bevont Bacillus és Geobacillus stearothermophilus törzsek eredménye alulmúlta a
B. coagulans-ok eredményeit, így a további lépéseket a kiválasztott törzzsel folytattam. 120
g/L szénszinten megvizsgáltam egyéb szénforrásokat is: glükózon és szacharózon (a két
alkalmazott növényi alapanyag szénforrásán) nagyon jó eredménnyel termelt tejsavat a törzs
és a mezofil törzzsel szemben előzetes invertálás nélkül is képes a szacharóz átalakítására,
míg

a

xilóz

nem

bizonyult

hasznosíthatónak.

Szacharózon

magasabb

180

g/L

szénforrásszinten is alkalmaztam, és igen jó eredményeket kaptam. Jelen esetben a magas
kalcium-laktát koncentráció nem okozott flokkulációt, feltehetően a magas hőmérsékletnek
köszönhetően.
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39. Táblázat: Termofil tejsavtermelők második screeningjének lépései és eredményei

Törzs neve
Produktivitás Produktivitás
48 óra
24 óra
(g/L*h)
(g/L*h)

Screening3:
120 g/L
glükóz, 60
g/L YE

Screening2:
120 g/L glükóz, 60 g/L YE

Screening1:
30 g/L glükóz, 15 g/L YE

Produktivitás 48 óra
(g/L*h)

rázatással

rázatás
nélkül

Produktivitás 72 óra
(g/L*h)

rázatással

0,55

0,21

1,62

0,42

1,10

0,31

Bacillus coagulans DSM2356

0,80

0,30

1,71

0,46

1,17

0,34

Bacillus coagulans DSM2384

0,89

0,29

Bacillus smithii DSM2319

0,90

0,38

0,64

0,04

0,71

0,07

Bacillus stearothermophilus DSM2334

0,25

0,11

0,16

0,20

0,21

0,15

0,01

0,11

0,24

0,11

0,00

0,15

0,00

0,12

0,07

0,07

T

0,72

0,33

Geobacillus stearothermophilus DSM297

0,53

0,31

Geobacillus stearothermophilus DSM456

0,72

0,31

Geobacillus stearothermophilus DSM494

0,55

0,21

0,47

0,26

0,74

0,32

0,29

0,33

0,64

0,21

Geobacillus stearothermophilus DSM22

Geobacillus stearothermophilus
DSM2027
Geobacillus stearothermophilus
DSM2313
Geobacillus stearothermophilus
DSM3299
Geobacillus stearothermophilus
DSM5934

Screening5:
120 g/L xilóz,
60 g/L YE

Screening6:
180 g/L szacharóz, 90 g/L YE

Produktivitás Produktivitás Produktivitás Produktivitás Produktivitás
72 óra
48 óra
48 óra
48 óra
48 óra
(g/L*h)
(g/L*h)
(g/L*h)
(g/L*h)
(g/L*h)

rázatás
nélkül

Bacillus coagulans DSM2314

Bacillus stearothermophilus DSM2349

Screening4:
120 g/L
szacharóz, 60
g/L YE

2,01

2,34

0,00

2,74

2,18
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4.6.2.2.Tápközeg optimálása B. coagulans DSM2356 jelű törzsre
A kiválasztott törzs tápanyagigényeinek felmérését már a korábbi screening után
megkezdtem, de az élesztőkivonat igényt csak 30 g/L koncentrációig vizsgáltam 120 g/L
cukorszinten. A cukorcirokban található magas szaharóz koncentráció azonban valószínűleg
magasabb nitrogénforrás-igénnyel jár, így a kísérletet kibővítve, 180 g/L szaharóz
koncentráció

mellett

megismételtem,

valamint

az

élesztőkivonat

alternatívájaként

kukoricalekvárral is elvégeztem, azonos összes nitrogéntartalmat állítva be (40. táblázat).
40. Táblázat: Tápközeg optimálás élesztőkivonat és kukoricalekvár alkalmazásával

Kukoricalekvár

Élesztőkivonat

Nitrogénforrás

Nitrogénforrás
mennyisége
(g/L)

Nitrogénforrás
összes
nitrogéntartalma
(g/L)

Produktivitás
48 óra (g/L*h)

10

1

0,00

20

2

0,00

30

3

3,40

40

4

2,36

50

5

3,06

60

6

3,27

70

7

3,52

80

8

3,24

90

9

3,34

26,67

1

0,68

38,34

2

0,53

50,01

3

0,31

61,68

4

0,22

73,35

5

0,13

85,02

6

0,01

96,69

7

0,01

108,36

8

0,00

120

9

0,00

Az élesztőkivonat esetében meglepően jó eredményt értem el már 30 g/L
koncentrációtól (a 40 g/L koncentráció esetében eredmény értékelhetetlen volt), míg a
kukoricalekvár esetében minél magasabb koncentrációt alkalmaztam, annál alacsonyabb
tejsavtermelést tapasztaltam. Ennek oka lehet, hogy a kukoricalekvár tartalmaz tejsavat is,
amely ilyen magas koncentrációban történő alkalmazásnál akár 15-20 g/L koncentrációban is
megjelenhet a tápközegben, ez pedig a korábbi feltételezés szerint gátolhatja a tejsavtermelést.
A kiválasztott törzs a búzakemenyítő alapú fermentációra szintén alkalmas lehet, mivel
az 55°C-on zajló cukrosítással párhuzamosan képes tejsavat termelni, így ehhez a
cukorszinthez is célszerűnek tűnt optimálni a tápközeget. Kiegészítésnek a búzában található
glutén fehérjéit és élesztőkivonatot alkalmaztam, és igyekeztem felépíteni egy olyan kísérleti
tervet, amelyben a legtöbb pontban eléri az összes nitrogéntartalom az előző kísérletben 180
105

Eredmények
g/L szénforráshoz elegendő 3 g/L koncentrációt (30 g/L élesztőkivonatnak megfelelő). A 32
kísérleti terv beállításait a 41. táblázat tartalmazza. A modell illeszkedésének vizsgálatához a
centrumpontban 3 ismételt kísérletet végeztem.
41. Táblázat: 120 g/L szénforrásszintű tápközeg optimálására szolgáló kísérleti terv beállításai
Glutén
(g/L)
10
10
10
17,5
17,5
17,5
25
25
25
17,5
17,5

Élesztőkivonat
Produktivitás
(g/L)
48 óra (g/L*h)
1
0,03
15
2,17
30
2,05
1
0,08
15
1,96
30
2,05
1
0,11
15
1,99
30
2,15
15
2,04
15
2,16

A Statistica programmal történő kiértékelés eredménye alapján azonban a két faktor
közül csak az élesztőkivonat hatása tűnt szignifikánsnak, az illesztett felület (29. ábra) alapján
látszik, hogy a glutén mennyiségétől független a produktivitás értéke. Az élesztőkivonat
optimális mennyisége 120 g/L cukorszinthez 20 g/L, és ezt a koncentrációt nem lehet
csökkenteni. Az eredmények alapján az is látszik, hogy a mezofil törzshöz képest a
tejsavtermelés hatékonysága is messze elmarad: maximálisan 2,17 g/L*h produktivitást értem
el, szemben a mezofil törzs optimált CHF technikájával (4,32 g/L*h). Kijelenthető tehát, hogy
a búza alapú tápközegen ipari léptékben mind hatékonyságát, mind tápanyag-igényeit tekintve
a Lactobacillus sp. MKT-878 törzs jobb választás.
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29. ábra: Termotoleráns törzs tápközeg optimálási kísérleti tervéhez tartozó válaszfelület

A cukorcirok alapú tápközeg esetében azonban a termotoleráns B. coagulans törzs azért
is előnyös lehet, mert képes a szacharóz felhasználására. 30 g/L élesztőkivonat kiegészítést
alkalmazva, cukorcirok alapú tápközegen laboratóriumi léptékű fermentációt végeztem. A
fermentáció keverés mellett, 55 °C-on és pH-szabályozással zajlott (pH 6,0 értékre,
ammónium-hidroxiddal). 30-38 óra után a lúgadagolás lelassult (30. ábra), így feltételeztem,
hogy a fermentáció befejeződött. A HPLC-mérések eredményei alapján azonban kiderült,
hogy ~ 30 g/L cukor maradt a rendszerben és a fermentáció ismét ~100 g/L tejsav
koncentrációt elérve állt le. Az ammónium-hidroxidos szabályozás tehát nem kedvezett a
fermentációnak: a kalcium-laktáttal ellentétben az ammónium-laktát már viszonylag alacsony
koncentráció mellett is inhibeál. A megoldás a kalcium-karbonátos vagy vegyes szabályozás
alkalmazása, esetleg alacsonyabb cukorkoncentráció alkalmazása lehet, illetve a tejsav egyéb
módon történő eltávolítása (pl. elektrodialízis) a rendszerből, vagy folytonos rendszer
alkalmazása. A fermentáció a lúggörbe említett ellaposodásáig (vö. 30. ábra) azonban igen jó
eredményt hozott: 0,93 g/g hozamot és 3,01 g/L*h produktivitást elérve, a fermentáció
sikertelenségét azonban a gyenge konverzió okozta (68%).
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30. ábra: Termotoleráns cukorcirok alapú fermentáció lefutása és lúgadagolási görbéje

A tejsav közömbösítésén kívül fontos lehet a kalcium-karbonát mikroaerofil környezetet
teremtő hatása, amely tapasztalataim szerint kedvezően hat a B. coagulans szaporodására és
tejsavtermelésére. sa
Mindezek mellett a termotoleráns törzs alkalmazása sok előnye ellenére gazdaságilag
nem rentábilis. A magas élesztőkivonat-igény, a kalcium-karbonátos technika feldolgozásban
jelentkező hátrányai (gipsz melléktermék), a törzs nehézkes fenntartása kioltja a termofil
tejsavtermelés előnyeit (magas hőmérséklet okozta sterilitás, SSF technikában való
alkalmazhatóság), így bár a cukorcirokkal kapcsolatos projekt keretein belül 2010 őszén 250
literes méretig léptéknövelni kell a technikát, ipari alkalmazása nem ajánlott.

4.7.

Limitáló és inhibeáló hatások a tejsavtermelés során
Az eddig bemutatott kísérleti eredmények is tükrözik, hogy a fermentáció lefutását igen

sok tényező befolyásolhatja: figyelembe kell venni a technológiai paramétereket
(hőmérséklet, pH, levegőztetési viszonyok stb.), azonban a legfontosabb tényező a tápközeg
összetétele lehet. A fermentációt nem pusztán a tápközegben megtalálható tápanyagok, szén-,
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nitrogén- és mikrokomponens-források mennyisége és milyensége befolyásolja, de a
keletkező termék is.
A tápközeg optimálási feladatok során nagy hangsúlyt kapott a limitáló szubsztrát
definiálása, és a limitáció megszüntetése. Az esetek többségében a limitáció a nitrogénforrásra
és/vagy a mikrokomponensekre vonatkozott. A fermentációs kísérletek kezdetén vizsgált Lac2 tápközeg (vö. 4.1.3. fejezet) egy igen jól meghatározott összetételű médiumnak bizonyult:
mind a párhuzamos kísérletek, mind a léptéknövelés eredményesen zárult, nem tapasztaltam
tápanyaglimitációt. A búzakeményítő alapon, kiegészítések nélkül zajló fermentációk (4.2.1.
fejezet) szűk keresztmetszete azonban már egyértelműen a nitrogénforrás hiánya volt. A búza
fehérjetartalmát használva fel nitrogénforrásként azonban az új limitáló szubsztráttá a
mikrokomponenseket nagy mennyiségben tartalmazó élesztőkivonat lépett elő, ami
rávilágított a vitaminok, szabad aminosavak, sók fontosságára, így a későbbi optimálási
feladatoknál már ezeket az információkat is figyelembe véve leegyszerűsödött a folyamat.
Bonyolultabb meghatározni a termotoleráns baktériumnál tapasztalt korlátozó
tényezőket (vö. 4.6. fejezet). A tápközeg optimálása során nem sikerült kiváltani a nitrogénés mikrokomponens-forrásként is alkalmazott élesztőkivonatot egyéb nitrogénforrással
(glutén, kukoricalekvár), így feltételezhető, hogy nem a nitrogénforrás volt a limitáló
szubsztrát, és jóval erősebb hatása van az élesztőkivonatban található összetevőknek, mint a
mezofil törzs esetében. Az alacsony tejsav végtiter azonban nagy valószínűség szerint
nem(csak) a tápanyag limitációnak köszönhető, hisz az élesztőkivonat mennyiségének
szélsőséges emelésével sem sikerült magasabb koncentrációt elérni, a fermentáció egy
bizonyos tejsav szint után mindig leállt, különösen ammónium-hidroxidos pH-szabályozás
esetében.
Az irodalom bőséges információval szolgál a tejsavtermelésben fellépő inhibíciós
hatásokról (Függelék – 9. táblázat), igen sokan foglalkoztak ezeknek a tejsavtermelés
kinetikai leírásába való beépítésével is. Szubsztrátinhibícióról a szó szoros értelmében egyik
törzs esetében sem beszélhetünk a bemutatott tápközeg optimálási feladatoknál, mivel mind a
mezofil, mind a termofil törzs képes igen magas (~180 g/L) cukorkoncentráció mellett is
szaporodni és tejsavat termelni. A magas induló cukorkoncentráció kedvezőtlen hatása
egyrészt az irodalom által is alátámasztott (Hujanen et al., 2001) alacsonyabb termék
hozamban, másrészt közvetetten a keletkező magasabb tejsav koncentráció okozta gátlásban
nyilvánul meg. A Yu és munkatársai (Yu et al., 2008) állítása,, miszerint a tejsavtermelés
hatékonysága egy szénforrás szint fölött már nem növekszik, saját kísérleteim által is
alátámasztást nyert (vö. 4.4.3. fejezet).
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A tejsav disszociálatlan formájának és a tejsavtermelés által okozott alacsony pH-nak
inhibeáló hatása régóta ismert, a tejsav közömbösítése vagy a tápközegből történő eltávolítása
ezért elengedhetetlen a fermentáció során. A pH-szabályozáshoz alkalmazott ágensek közül
az iparban is használatos, azonban nagy mennyiségű gipsz mellékterméket eredményező
kalcium-karbonát bizonyult a legeredményesebbnek, mind a mezofil, mind a termofil törzs
esetében. Laktát okozta termékinhibíciót 110 g/L koncentrációnál alacsonyabb tejsav végtiter
esetében nem tapasztaltam a mezofil törzsnél (vö. Lac-2 vagy búza alapú tápközeg), ebben a
tartományban tehát se az ammónium-, se a kalcium-laktát nem gátolta a sejtek szaporodását
és tejsavtermelését. A cukorcirok esetében felmerülő magas cukorkoncentráció okozta magas
laktát koncentráció azonban problémát jelentett, különösen az ammónium-hidroxidos
szabályozás esetében. A Gao és munkatársai (Gao et al., 2009) által már leírt jelenség
(alacsonyabb koncentrációban a kalcium-, magasabb koncentrációban az ammónium-laktát
inhibítor hatása nagyobb) bebizonyosodott: míg a 120 g/L cukor koncentrációnál magasabbról
induló fermentációk kalcium-karbonáttal, ill. a később optimált és alkalmazott vegyes pHszabályozással gyorsabban és hatékonyabban futottak le, addig az ammónium-hidroxidos
szabályozás esetében a kezdeti gyors tejsavtermelés egy adott laktát koncentráció fölött
lelassult.
42. Táblázat: A mezofil és termotoleráns törzsre vonatkozó limitáló/inhibeáló tényezők összefoglalása
Mezofil törzs (Lactobacillus
Termotoleráns törzs (Bacillus
sp. MKT-878)
coagulans DSM2356)
 Nitrogénforrás
 Mikrokomponens-forrás
A tápközeg optimálás előtt
 Mikrokomponens Részben nitrogénforrás
limitáló szubsztrátok
forrás
 >30 g/L tejsav titer:
 >20 g/L tejsav titer:
Termék inhibíció
tejsav szabad
tejsav szabad formában,
formában
kalcium-laktát (ehhez
 110-120 g/L tejsav
adaptálódhatnak a sejtek)
titer: kalcium-laktát,
 >80-100 g/L tejsav titer:
nátrium-laktát
ammónium-laktát
 >110-130 tejsav titer:
ammónium-laktát
Nincs, de magasabb kezdeti
Nincs, de magasabb kezdeti
Szubsztrát inhibíció
cukorkoncentráció
cukorkoncentráció alacsonyabb
alacsonyabb hozamot
hozamot eredményez
eredményez

A termotoleráns törzs esetében hasonló jelenséget tapasztaltam, de már alacsonyabb
tejsavkoncentráció mellett is. A 80 g/L tejsav koncentrációt elérő fermentációk ammóniumhidroxidos szabályozás mellett leálltak, maradék cukrot hagyva a fermentlében, míg a rázatott
lombikos kísérletek sikerei a kalcium-karbonátos szabályozásnak köszönhetőek. Kalciumkarbonát mellett több mint 150 g/L tejsav végtiter is elérhető (ilyen koncentráció mellett
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azonban szintén fellép a magas tejsav koncentrációhoz társuló alacsonyabb hozam jelensége).
A termékggátlást bizonyítandó 80 g/L tejsavat adagolva a tápközegbe a szaporodás és
tejsavtermelés teljes blokkolódását tapasztaltam (el se indult a fermentáció), de ennél
alacsonyabb kezdeti tejsav koncentráció is gátolhatja a fermentációt: a tápközeg
optimálásánál kipróbált kukoricalekvár nagy mennyiségben alkalmazva nem csak nem
serkentette a tejsavtermelést, hanem egyenesen gátolta azt, amit a benne található 15-20 g/L
tejsav gátló hatásának tulajdonítottam. Ez a gátlás annak ellenére nyilvánult meg, hogy a
tápközegbe került tejsavat a fermentációk elején már kalcium-karbonáttal közömbösítettem.
Ennek a következtetésnek ellentmondhatna a tény, hogy a termotoleráns törzs képes 20 g/L
koncentrációnál magasabb tejsav végtiter elérésére, azonban feltételezhető, hogy a sejtek a
fokozatosan termelődő laktát mennyiségéhez bizonyos fokig (ammónium-laktát esetében ~80
g/L-ig) képesek adaptálódni.
A tápközeg optimálásánál tehát figyelembe kell venni mind a limitáló tényezőket
(nitrogénforrás, mikrokomponensek bevitele), mind az inhibíciós jelenségeket. A bemutatott
két törzs esetében a szénforrás szintjének megválasztása nem a szubsztrátinhibíció miatt
fontos, hanem az abból keletkező tejsav gátló hatása okán. Technológiai szempontból
természetesen továbbra sem érdemes túl alacsony cukorkoncentrációt választani, azonban
minden törzsre meg kell találni az alkalmazható legmagasabb szénforrás szintet a fent
felvázolt inhibeáló hatások kiküszöbölésére.
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A gazdasági növekedés, valamint a nem megújuló nyersanyagok és energiaforrások

rohamos fogyása miatt világszerte kialakult egy egyre inkább sürgető igény megújuló
alternatívák keresésére. A megújuló nyersanyagokra és a biomassza alapú technológiákra
épülő biotechnológiai megoldások az elmúlt évtizedekben ebből kifolyólag kerültek előtérbe
és váltak a kutatás-fejlesztési projektek kulcstémakörévé. Ennek egyik eredménye egy új, ún.
biofinomító koncepció kialakulása, amelynek célja olyan zöld vegyipari egységek létrehozása,
amelyek kombinálják egy korábban kőolaj alapú technológiával előállított termék biológiai
úton történő termeléséhez szükséges biotechnológiai és vegyipari technológiákat, valamint a
biomassza eredetű nyersanyagokat.
Doktori munkám során egy ilyen biofinomító koncepció kidolgozásában vettem részt,
ezen belül is a fermentációs egységek technológiai fejlesztésével foglalkoztam. A cél egy
olyan technológiai megoldás kidolgozása volt, amely a kutatásokhoz rendelkezésre álló
kétféle alapanyagra, cukorcirokra és búzára egyaránt alkalmazható, valamint költséghatékony
termelést tesz lehetővé.
Bekapcsolódtam egy korábbi, tanszéki tejsav fermentációs projekt kutatásaiba, és egy
tejsavtermelésre optimált, klasszikus, glükóz alapú tápközegen kiválasztottam egy megfelelő,
mezofil tejsavtermelő baktériumot.
Búza nyersanyagon a búzaliszt frakcionálási megoldásainak vizsgálata után a
búzalisztből kinyerhető keményítőtej hidrolízisével hoztam létre egy újabb fermentációs
alapanyagot, majd nitrogénforrások és mikrokomponens tartalmú kiegészítések segítségével
optimáltam azt. A keményítőhidrolízis és fermentáció kapcsolatát vizsgálva összevetettem a
szeparált hidrolízis és fermentáció (SHF), szimultán cukrosítás és fermentáció (SSF) és a
direkt fermentáció lehetőségeit, és kidolgoztam, majd optimáltam egy kombinált hidrolízis és
fermentáció (CHF) nevű technikát, amellyel az eddigieknél magasabb tejsavtermelési
hatékonyságot értem el.
Egy újabb technológiai modell kidolgozásába kapcsolódtam be egy a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal által támogatott projekt keretein belül, amelynek kiindulási
nyersanyaga a cukorcirok növény. Megvizsgáltam a növény előkezelési, tárolási és tartósítási
problémáit, majd a cukorcirok szárából préseléssel nyerhető levet használtam fel fermentációs
alapanyagul szénforrásként. Sikeresen optimáltam nitrogén- és mikrokomponensforrások
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hozzáadásával a cukorcirok alapú tápközeget egy adott cukorszinthez, majd foglalkoztam a
kísérletek során felmerülő tápközegre vonatkozó és technológiai problémák megoldásával.
Az optimálási kísérletek eredményeiből kiindulva felmértem az általam alkalmazott
baktérium tápanyagigényét, a szén-, nitrogén- és mikrokomponens-források mennyiségének
viszonyát, illetve a törzs esszenciális vitamin- és aminosavigényét, a tápközegben
szükségesnek bizonyult, drága élesztőkivonat kiváltására.
A

fermentlében

újonnan

tapasztalt

termékinhibíciós

és

reológiai

problémák

megoldására kidolgoztam egy vegyes, kalcium-karbonátos és ammónium-hidroxidos pH
szabályozást. Ezen kísérletek keretein belül vizsgáltam az adott törzs optimális pH- és
hőmérsékleti tartományát, valamint a pH-szabályozásra felhasználható egyéb alternatívákat is.
A magasabb hőmérsékleten történő fermentáció előnyeit kihasználandó megkíséreltem
egy termotoleráns fermentációs technológia kidolgozását. Ebből a célból egy több lépéses
screening során kiválasztottam egy termotoleráns baktériumot, és mind búza, mind keményítő
alapú tápközegen megvizsgáltam annak tápanyagigényét, és sikeresen optimáltam a
tápközegeket.
Az összes tápközegben szükségesnek vélt, ám gazdasági szempontból nem előnyös
élesztőkivonat in-house előállítására megkezdtem a technológiai megoldások feltárását, a
cukorcirok növény különböző részeit alkalmazva nyersanyagként.
Végül három tápközegen, a mezofil törzs segítségével sikeres léptéknövelési
kísérleteket

végeztem,

bizonyítva,

hogy

a

kidolgozott

technológiák

nagy

laboratóriumi/félüzemi léptékben is megállják a helyüket.
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1. Sikeresen optimáltam egy búza alapú tápközeget, a cukrosított keményítőt
szénforrásként, a búza fehérje tartalmának egy részét nitrogénforrásként, és
élesztőkivonatot mikrokomponens-forrásként alkalmazva, és megállapítottam, hogy
~120 g/L glükózt tartalmazó keményítőhidrolizátumhoz 16 g/L glutén (kb. 2 g/L
összes nitrogéntartalommal) és 8 g/L élesztőkivonat kiegészítés szükséges, ezáltal
3,54 g/L*h produktivitás és 0,88 g/g tejsav hozam érhető el. A technika
reprodukálhatónak és léptéknövelhetőnek bizonyult. (Hetényi et al., 2010d)
2. Összevetettem a direkt fermentáció, a szeparált hidrolízis és fermentáció (SHF),
valamint a szimultán cukrosítás és fermentáció (SSF) előnyeit és hátrányait, majd
kidolgoztam egy kombinált (keményítő)hidrolízises és fermentációs (CHF) technikát,
és 14 órában állapítottam meg az inokulálás optimális időpontját, Az így kidolgozott
technikával a korábban optimált búza alapú tápközegen a hidrolízis idejét is
figyelembe véve 2,88 g/L*h produktivitást sikerült elérni. (Hetényi et al., 2010a)
3. Optimáltam egy cukorciroklé alapú tápközeget, ahol a ciroklé cukortartalma
szénforrásként, a hozzáadott glutén nitrogénforrásként, az élesztőkivonat
mikrokomponens-forrásként szolgált, és megállapítottam, hogy ~ 120 g/L invertált
szacharóz tartalmú cukorcirokléhez 16 g/L glutén (kb. 2 g/L összes
nitrogéntartalommal) és 6 g/L élesztőkivonat kiegészítés szükséges, ezáltal 3,04 g/L*h
produktivitás, illetve 0,99 g/g tejsav hozam érhető el. A technika szintén
reprodukálhatónak és léptéknövelhetőnek bizonyult. (Hetényi et al., 2010c)
4. A két tápközeg optimálás eredményei nyomán felmértem az alkalmazott Lactobacillus
sp. MKT-878 (NCAIM B02375) törzs adott szénforrás mennyiséghez tartozó
nitrogén- és mikrokomponens-igényét, és meghatároztam az esszenciális vitaminokat
és aminosavakat:
• szénforrás mennyiségével egyenes arányban nő a törzs nitrogénforrás igénye,
míg mikrokomponens-igénye 60 g/L cukorkoncentrációig lineárisan nő, a fölött
állandó az értéke. (Hetényi et al., 2010e)
• a tejsavtermelés szempontjából 6 vitamin esszenciális az alkalmazott törzs
számára: a biotin, a nikotinsav, a pantoténsav, a piridoxin, a riboflavin és a
tiamin.
• a tejsavtermelés szempontjából 3 aminosav esszenciális (aszparaginsav,
glutaminsav, szerin) az alkalmazott törzs számára, míg további 6 aminosav
hiánya esetén lassul a növekedés és a tejsavtermelés (arginin, izo-leucin, leucin,
metionin, fenilalanin, prolin, triptofán, tirozin, valin).
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•

az esszenciális mikrokomponensek nagy száma miatt megállapítottam, hogy az
élesztőkivonat teljes kiváltása ezekkel gazdaságilag nem kifizetődő, azonban az
élesztőkivonat mennyisége jelentősen csökkenthető, ha csak a mikrokomponens
forrás szerepet tölti be.

5. Megállapítottam, hogy magas szénforrás tartalmú (>120 g/L) tápközegen végzett
fermentációk esetében a pH-szabályozás ammónium-hidroxid alkalmazásával az
ammónium-laktát okozta termékgátláshoz
vezet, míg
kalcium-karbonát
alkalmazásával a kalcium-laktát kicsapódása és a fermentlé „beállása” révén a
fermentáció leállása következik be. A két pH-szabályozási mód kombinálásával (22
g/L kezdeti kalcium-karbonát adagolásával) mindkét probléma kiküszöbölhető.
(Hetényi et al., 2010b)
6. Megvizsgáltam a Lactobacillus sp. MKT-878 (NCAIM B02375) törzs pH- és
hőmérsékleti optimumát, és úgy találtam, hogy az optimális értékek: 35,5 °C és pH 7,0
(Hetényi et al., 2010b).
7. Egy több lépéses screening során kiválasztott Bacillus coagulans DSM2356 jelű
termotoleráns baktériummal végzett fermentációs kísérletek során megállapítottam,
hogy
• a törzs képes szacharóz, glükóz és fruktóz szénforráson is növekedni, akár 180
g/L induló cukorkoncentráció mellett is.
• szaporodás szempontjából a mikroaerofil környezetet részesíti előnyben.
• élesztőkivonatot alkalmazva nitrogénforrásként 20 g/L és 30 g/L kiegészítés
szükséges 120 g/L, illetve 180 g/L cukorkoncentráció mellett.
• az élesztőkivonatot más nitrogénforrással kombinálva a másik nitrogénforrás
hatása nem szignifikáns a tejsavtermelésre nézve.
• ammónium-hidroxidos szabályozást alkalmazva 80 g/L tejsav koncentráció már
termékgátlást okoz, míg kalcium-karbonátos szabályozás mellett a keletkező
kalcium-laktát nem inhibeálta a termelést.
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8. FÜGGELÉK
8.1. Táblázatok
1. Táblázat: Tejsavtermelés fonalas gombákkal
Hivatkozás

Törzs

Nyersanyagok

Fermentációs
körülmények
3-L - 100-L airlift
bioreaktorig
léptéknövelés

Miura et al. 2003

Rhizopus sp.
MK-96-1196

kukoricakeményítő

Rengruklikit és
Hang 2003

R. oryzae
NRRL-395

kukoricacső

R. oryzae
NRRL 395

glükóz
szacharóz
cukornád melasz
szentjánoskenyér
(hüvelye)
búzakorpa

rázatott lombik,
CaCO3-os pHszabályozás

keményítő 20 g/L

direkt fermentáció

Bulut et al. 2004

Huang et al. 2005

Lin et al. 2007

Koutinas et al. 2007
Kitpreechavanich et
al. 2008
Maneeboon et al.
2010
Yen et al. 2010

R. oryzae
2062
R. arrhizus
36017
R. oryzae
(korábban R.
arrhizus)
NRRL 395
R. oryzae
NRRL 395
R. TISTR
3523 (loogpang ételből
izolálva)
R. oryzae
KPS106
R. oryzae
BCRC 33071

glükóz 130 g/L

zabkeményítő

Tejsav
végtiter (g/L)
103

Produktivitás
(g/L*h)

Hozam (g/g
szubsztrát)

2,6

0,87
299,2 g
tejsav/kg
szárazanyag

szilárd fázisú
fermentáció
60
21
40

~0,6

43
5

3-L fluidágyas
bioreaktor, Caalginátra
gyöngyökre
történő rögzítéssel
és in-situ
extrakcióval
egybekötve
szakaszos, 10-L
fermentorban

15

0,42

20

0,56

100

2,8

0,77

51,7

0,62

0,68

glükóz 30 g/L

rázatott lombik

23

0,77

glükóz 100 g/L

repeated batch

77,54

0,99

burgonyakeményítő 60
g/L

CaCO3, NaHCO3,
NaOH pHszabályozással

43,3

1,23

0,72
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2. Táblázat: Tejsavtermelés mezofil baktériumokkal

Hivatkozás

Törzs

Nyersanyagok
xilóz
glicerin
tejsavó
keményítő
galaktóz
glükóz
fruktóz

Yun et al. 2003

Enterococcus
faecalis RKY1

Wee et al. 2004

E. faecalis
RKY1

melasz, élesztőkivonat

E. faecalis
RKY1

keményítőhidrolizátum:
árpa
búza
kukorica
teljes kiőrlésű búza: 200
g/L

Fermentációs
körülmények

Tejsav
végtiter
(g/L)

38°C

Produktivitás
(g/L*h)

Hozam (g/g
szubsztrát)

5,2-6

maltóz

Oh et al. 2005

Siebold et al.
1995

Gonzalez-Vara
et al. 1996

Demirci et al.
1998
Senthuran et al.
1999

Gonzalez-Vara
et al. 2000

Iyer et al. 2000
Kwon et al.
2000
Cotton et al.
2001

Lactobacillus
delbrueckii
DSM 20072
(ATCC 9649)
L. casei subsp.
rhamnosus
DSM 20021
(ATCC 7469)
L. salivarius
subsp.
salivarius DSM
20492 (ATCC
11742)
L. casei subsp.
casei DSM
20011 (ATCC
393)
L. coryniformis
subsp. torquens
DSM 20004
L. casei subsp.
rhamnosus
ATTC 11443
L. plantarum
ATCC 14917
L. casei subsp.
rhamnosus
DSM 20021
L. casei subsp.
casei DSM
20011 (ATCC
393)
L. casei subsp.
rhamnous
ATCC 10863
L. rhamnosus
ATCC 10863
(L. casei subsp.
rhamnous)
L. casei 11443

MRS tápközeg: glükóz 30
g/L

glükóz

glükóz 80 g/L, különböző
nitrogénforrások

tejsavó

glükóz

38°C

95,7

4

0,95

0,8
38°C
2,6

42°C
szakaszos fermentáció
tejsav extrakcióval és
elektrodialízissel
egybekötve

26,8

0,89

27,8

0,93

27,5

0,92

36°C
hagyományos
kemosztát

37°C

max. 67,6

1,17

0,845

30°C

max. 60

0,77

0,75

37°C
immobilizált sejtek,
sejtrecirkuláltatás
36°C
kemosztát
sejtrecirkuláltatással,
NIR alapú
vezérlőrendszerrel
egybekötve

max. 4,2

max. 138

xilóz 30 g/L

37°C

25

0,17

0,83

szójabab, vitaminok,
élesztőkivonat

42°C

125

2,27

0,92

glükóz 40 g/L, YE 5 g/L

37°C
folytonos, biofilm
reaktor, műanyag
kompozit hordozóval

9

0,7
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Hivatkozás

Hujanen et al.
2001

Törzs

L. casei NRRL
B-441

Nancib et al.
2001

L. casei subsp.
rhamnous

Ha et al. 2003

L. casei KH-1

Fitzpatrick et al. L. casei (01
2003
jelű)
Büyükkileci és
Harsa 2004

L. casei NRRL
B-441

Nyersanyagok
glükóz:
80 g/L
100 g/L
130 g/L
160 g/L
datolyalé 10-80 g/L
glükóztartalommal,
különböző
nitrogénforrások
MRS tápközeg: glükóz 20
g/L, vagy élesztőkivonattal
és kukoricalekvárral
optimált tápközeg
tejsavó különböző
nitrogénforrásokkal
tejsavó
glükóz 100-120 g/L,
Debaryomyces hansenii és
kukoricalekvár
kiegészítéssel
datolyalé 50 g/L
glükóztartalommal,
különböző nitrogén- és
vitaminforrások

Fermentációs
körülmények
32-42°C
rázatott lombikos
optimálás
(nitrogénforrás,
szénforrás,
hőmérséklet, pH)

max. 4,4

0,84
0,8
0,78
0,74

max. 32

37°C
rázatott lombikos
fermentáció
37°C
3 L fermentor

L. casei subsp.
rhamnosus
NRRL-B445

Rojan et al.
2006

L. delbrueckii
NCIM 2025 és
Lactobacillus
casei NCIMB
3254 kevert
kultúra

proteázzal kezelt
búzakorpa, élesztőkivonat
kiegészítés

37°C
SSF, kofermentáció

Korbekandi et
al. 2007

L. casei subsp.
casei DSM
20011

glükóz 100 g/L,
ammónium-vas-citrát,
kukoricalekvár és
élesztőkivonat
nitrogénforrások

37°C
Taguchi optimálás

Wang et al.
2007

L. rhamnosus
ATCC 11443
génmódosítása

Gao et al. 2008

L. rhamnosus
NBRC 3863

Yanez et al.
2008

Hozam (g/g
szubsztrát)

max. 0,697

max. 0,989

1,87

0,93

38°C

Nancib et al.
2005

3,97

37°C

38°C

Max. 2,479

0,90-0,96

max. 24,8

0,62

0,5

123

2,3

0,95

37°C
glükóz 100 g/L,
búzakorpa-hidrolizátum
különböző
nitrogénforrások
glükóz 100 g/L, B és H
vitaminok

Produktivitás
(g/L*h)

118,6

37°C
rázatott lombikos
optimálás

L. rhamnosus
CECT-288

L. paracasei
NERCB 0401
L. rhamnosus
DSM 20711

67
80
102

38°C

Rivas et al.
2004

Xu et al. 2008

Tejsav
végtiter
(g/L)

max. 5,77

37°C

83

1,99

0,96

~145
~90
~150
~180

3,6
2,25
3,4
2

0,97
0,6
0,94
0,9

33,73

0,94

0,96

37°C

glükóz 50 g/L

37°C

37°C

max.
20,34

Yu et al. 2008

L. rhamnosus
ATCC 11443
génmódosítása

glükóz:
150 g/L
150 g/L (eredeti törzs)
160 g/L
200 g/L

Panesar et al.
2010

L. casei

tejsavó

37°C
paraméteroptimálás

keményítő élelmiszeripari
hulladékból

30°C
SSF

19,5

0,0975

kukoricakeményítő

37°C

49

0,82

búzakorpa
keményítőtartalma

37°C

Ohkouchi és
Inoue 2006
Vishnu et al.
2000
Naveena et al.
2004

L.
manihotivorans
LMG 18011
L. amylophilus
GV6
L. amylophilus
GV6

0,788
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Hivatkozás

Törzs

L. amylophilus
Altaf et al. 2005
GV6

Nyersanyagok

Fermentációs
körülmények

keményítő, különböző
nitrogénforrásokkal
(élesztőkivonat,
vöröslencse, stb.)

37°C

Altaf et al. 2006

L. amylophilus
GV6

búzakorpa

37°C
szilárd fázisú
fermentáció

Altaf et al. 2007

L. amylophilus
GV6

keményítő, különböző
nitrogénforrásokkal
(élesztőkivonat,
vöröslencse, stb.)

37°C

Cheng et al.
1991

L. amylovorus
B-4542

keményítő

Zhang és
Cheryan 1991

L. amylovorus

keményítő: 120 g/L
nyers
elfolyósított

Tejsav
végtiter
(g/L)

Produktivitás
(g/L*h)

Hozam (g/g
szubsztrát)
0,92

0,92

37°C
direkt fermentáció,
tápközeg optimálás
37°C
92
96

0,77
0,80

10,1

1,01

7,9

0,79

7,8
4,8
4,2
14,5

0,78
0,48
0,42
0,725

keményítő 10 g/L:
kukorica
Xiaodong et al.
1997

L. amylovorus
ATCC 33620

rizs
búza
kasszava
burgonya
glükóz 20 g/L

40°C
rázatott lombik,
szakaszos, CaCO3-os
szabályozással
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3. Táblázat: Tejsavtermelés termofil/termotoleráns törzsekkel
Hivatkozás
Törzs
Cleverdon
B. coagulans NRS 27
et al. 1949
Gordon és
Bacillus
Smith 1949
B. coagulans 1A26, 1A37,
Marshall és 1A71 (Iowa State UniversityBeers 1967 től és megfelelnek az ATCC
10545 és 8038 törzseknek)
Epstein és
Bacillus (stearothermophilusGrossowicz
hoz hasonló)
1969
Nakamura
B. smithii
et al. 1988
Van Nispen
és Jonker
Bacillus
1991
Heriban et
B. coagulans CCM 4318
al. 1993
Ohara és
B. coagulans JCM 2257
Yahata 1996
Danner et
al. 1998a

B. stearothermophilus IFA6,
IFA9

Danner et
al. 1998b

B. stearothermophilus IFA6,
IFA9

Payot et al.
1999

B. coagulans TB/04

Danner et
al. 2002

Bacillus BS119

Neureiter et
al. 2004

Bacillus BS121

Patel et al.
2004
Patel et al.
2005
Rosenberg
et al. 2005
Michelson
et al. 2006
Patel et al.
2006
Sakai és
Ezaki 2006
Simisker et
al. 2007
Maas et al.
2008

Bacillus 17C5
Bacillus 36D1
B. coagulans CCM 4318
B. coagulans SIM-7 DSM
14043 (szabadalmilag védett
törzs)
Bacillus

Leírás
A 37 és 55°C-on is növő törzs nikotinsav, tiamin és biotin igényét
vizsgálták különböző hőmérsékleteken a növekedésre.
60 termofil törzs besorolása (főleg B. coagulans).
Tápanyagigény vizsgálata 37, 45 és 55°C-on: tiamin, biotin, aszparaginsav,
folsav, alapvető aminosavak és egyéb tápanyagok.
Termofil törzs vizsgálata: optimális 55-58°C, max: 65°C, keményítőbontás,
prototróf, így szaporodik szervetlen kiegészítések mellett is.
A törzs átsorolása B. coagulansok közé.
Eljárás szabadalom szerves savtermelésre Bacillus törzzsel, XOH pHszabályozással, pH 3-9 tartományban.
Foszfo-frukto-kináz és piruvát-kináz szerepe a metabolikus fluxusban;
körülmények: pH 6,5, 55 °C, MRS szacharózzal.
Aerob és anaerob körülmények hatásának vizsgálata: a sejthozamra az
aerob, a tejsavtermelésre az anaerob körülmények voltak kedvezőbbek.
Komposztból és szilázsból izolált és törzsgyűjteményből vásárolt törzsek
képesek C5 cukrok átalakítására is, ecetsav és hangyasav melléktermékek
keletkezésével.
Membrán bioeraktoros tejsavtermelés: 65°C, élesztőkivonat kiegészítés.
Kinetikai vizsgálat, szakaszos és folytonos rendszerben: aerob körülmények
segítik a növekedést, de rontják a termelést; élesztőkivonat hatása
szignifikáns, főleg folyékony formában; hőmérséklet, pH, kezdeti
cukorkoncentráció, nitrogénforrás optimálása, optimum: 52°C, pH 6,5,
magas cukorkoncentráció inhibeál.
Termofil tejsavtermelés membrán bioreaktorral, elektrodialízissel
egybekötve: glükóz keményítőhidrolizátumból, pepton és élesztőkivonat
kiegészítéssel 60°C, pH 6,5.
Lignocellulóz alapú fermentáció, membrán bioreaktorral, elektrodialízissel
egybekötve: híg savas hidrolízis optimálása (DOE), fermentáció kiegészítő
komponenseinek optimálása, termékinhibíció.
Fermentáció cukornád bagasz híg savas hidrolizátumán: sók és
kukoricalekvár kiegészítés, 50°C, pH 5, xilóz, glükóz, arabinóz szénforrás.
Szimultán cukrosítás és kofermentáció (SSCF) kristályos cellulózon és
cukornád bagasz hemicellulózán: 50°C, pH 4,5-5,5.
Bacillus spórák poli-vinilalkohol gélre rögzítése, repeated batch
fermentáció: anaerob, nem steril, 50°C, pH 6,5.
Szakaszos és rátáplálásos fermentáció különböző kiegészítésekkel: 126 g/L
glükózhoz élesztő autolizátum: 185,7 mL/L, élesztőkivonat 25 g/L, pH 66,2, hőmérséklet 45-56°C.
Glükózt és xilózt is hasznosító törzsek izolálása: 50°C, pH 5,0, ami jó a
celluláz enzimeknek is, így megoldható az SSF.

B. coagulans NBRC12583

Fermentáció élelmiszeripari hulladékon: 55°C, pH 6,5.

B. coagulans SIM-7 DSM
14043

Törzsre szabadalom.

B. coagulans DSM 2314

Budhavaram B. coagulans 36D1 és P4és Fan 2009 102B

Mésztejjel kezelt búzaszáron lignocellulóz alapú tejsav fermentáció: a
mésztej egyben a tejsavat is közömbösíti, így az előkezelés és a pHszabályozás együttesen zajlik.
Papíriszap alapú fermentáció, fél-folytonos szimultán cukrosítás és kofermentáció (SSCF) modell cellulózon.
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4. Táblázat: Tejsavtermelés különböző nyersanyagokon
Hivatkozás

Szénforrás

Mennyiségek
(g/L)

Kiegészítés

Mennyiségek (g/L)

Leírás

7,5
élesztőkivonat

Yoo et al.
1997

Demirci et
al. 1998

glükóz

glükóz

Krishnan et
al. 1998

glükóz
elfolyósított keményítő
tejsavó
szukróz
laktóz
keményítőhidrolizátum
tejpor
vízoldható keményítő

OlmosDichara et
al. 1997

glükóz

élesztőkivonat
kukoricalekvár
gluténhidrolizátum
100 gyapotmaghidrolizátum
kollagénhidrolizátum
pepton
3 féle
kazeinhidrolizátum
Húshidrolizátum
vitaminok
élesztőkivonat
kukoricalekvár
csirkehúslé
sertésfehérje
hidrolizátuma
marhafehérje
80 hidrolizátuma
marhavérszérum
hidrolizátuma
tengeri élőlények
hidrolizátuma

glükóz

150

szignifikáns hatás
szignifikáns hatás

40

szignifikáns hatás
kiegészítve a nitrogéntartalmú
komponenseket javította a
termékképzést

ammónium-szulfát
karbamid
ammónium-foszfát
ammónium-nitrát
élesztőkivonat
gyapotmag-kivonat
pepton
kukoricalekvár
húskivonat
malátakivonat
szójakivonat
búzakorpa-hidrolizátum
kazein
haltáp
sók: mangán, magnézium, foszfát, vas, cink,
szulfát, nátrium

Plackett-Burman kísérleti
terv, szignifikáns hatás:
glükóz, elfolyósított
keményítő, ammóniumszulfát, ammónium-nitrát,
pepton, kukoricalekvár,
búzakorpa-hidrolizátum,
laktóz, mangán-szulfát,
nátrium-acetát

tripton
élesztőkivonat

Kwon et al.
2000

10 g/L
élesztőkivonatnak legjobb az élesztőkivonat, a
megfelelő vitaminkiegészítés javítja a
mennyiségben tejsavtermelést, leginkább a
pepton esetében

cukornádmelasz

élesztőkivonat
50

30 g/L adta a legjobb
15 eredményt
30

4 féle szója alapú
nitrogénforrás

vitaminok

5 A 2 kiegészítés arányát
megtartva csökkentették és
10 növelték a mennyiségüket,
optimális: 10 és 20 g/L
15
15 g/L
élesztőkivonatnak
megfelelő legjobb az élesztőkivonat, a
mennyiségben vitaminkiegészítés javítja a
15 g/L tejsavtermelést
élesztőkivonatnak
megfelelő
mennyiségben
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Hivatkozás

Szénforrás

glükóz

Mennyiségek
Kiegészítés
(g/L)
100 élesztőkivonat
élesztőkivonat
100

Hujanen et
al. 2001
glükóz

malátakivonat

80
100
malátakivonat
130
160

Mennyiségek (g/L)

22
4
22 g/L A fermentáció eleje lassabb a
élesztőkivonatnak malátakivonat esetében volt
megfelelő
mennyiségben
22 g/L
élesztőkivonatnak
megfelelő
mennyiségben

datolyalé
glükóztartalommal

60

élesztőkivonat
pepton
kukoricalekvár
ammónium-szulfát
karbamid

20 g/L ammóniumélesztőkivonat hatás a
szulfátnak
legnagyobb, az ammóniummegfelelő
szulfát önmagában nem elég
mennyiségben

élesztőkivonat
ammónium-szulfát

különböző
1:4 arányban a legjobb
arányban
60 g/L optimális, afölött a
végtiter nem nő
1-5 4 g/L optimális

10-80

Fitzpatrick et
tejsavó, laktóz
al. 2003

Ha et al.
2003

glükóz

élesztőkivonat
tejsavó
50-60 fehérjehidrolizátuma
malt combing nuts
(maláta feldolgozási
melléktermék)
élesztőkivonat
27

A hozam a kezdeti
cukorkoncentrációval
fordítottan arányos, optimális:
120 g/L

0
5
10 optimális: 20 g/L
20
30

élesztőkivonat

Nancib et al.
2001

Leírás

10-60 50 g/L optimális
10-50 50 g/L optimális
9,97 Box-Behnken kísérleti terv a
három összetevő
34,1 optimálására, a megadott
koncentrációk az optimálisak

kukoricalekvár

0
2,5
tejsavó

50-55

Büyükkeleci
és Harsa
2004

élesztőkivonat

5 5 g/L YE megfelelő
7,5
10

sók: mangán, magnézium, foszfát
tejsavó

48,7
64
79
102,9

Rivas et al.
2004

glükóz

100-120

Nancib et al.
2005

datolyalé
glükóztartalommal

mangán hatása szignifikáns
kezdeti koncentrációjának
nincs szignifikáns hatása

kukoricalekvár
hidrolizált Debaryomyces hansenii sejtek

50
élesztőkivonat
ammónium-szulfát
triptikus szója
karbamid
pepton
kazein

A két kiegészítés együttes
alkalmazása kiválthatja az
élesztőkivonatot
0
10 10 g/L optimális
20

10 g/L
élesztőkivonatnak élesztőkivonat a legjobb,
megfelelő karbamid a leggyengébb
mennyiségben
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Hivatkozás

Szénforrás

Mennyiségek
(g/L)

Kiegészítés

Mennyiségek (g/L)

Leírás
vitaminkiegészítés a
szervetlen
nitrogénforrásoknál segít

vitaminok
0,5
Rojan et al.
2006a

búzakorpahidrolizátum,
proteázzal
emésztve vagy nem
emésztve

200 élesztőkivonat

glükóz

100

Korbekandi
et al. 2007
glükóz

100

glükóz

100

ammónium-citrát
élesztőkivonat
kukoricalekvár
élesztőkivonat
élesztőkivonat
ammónium-szulfát

Gao et al.
2008

rizskorpa
hidrolizátuma

30 élesztőkivonat

1
2,5
5
7,5
10

A proteázzal emésztett
búzakorpa-hidrolizátumon
jobb eredmények születtek, és
már 1 g/L élesztőkivonat
elegendő volt

3 Taguchi optimálás
eredménye: sejtnövekedésre
5 optimális összetétel
40 Taguchi optimálás
eredménye: tejsavtermelésre
15 optimális összetétel
növelésével nőtt a
3-15
produktivitás
nem jelentős hatás a
0 és 5
produktivitásra
3 és 5 g/L között nincs
3, 5, 7 jelentős különbség, 3 és 7 g/L
között igen

10
rizskorpa
hidrolizátuma

Xu et al.
2008

Yu et al.
2008

glükóz

20
élesztőkivonat
30
40

3

ammónium-szulfát
100 sók
vitaminok

glükóz

kukoricalekvár
melasz
72-168 Tween 80

24-56
12-60 mL/L
0,4-3,6 mL/L

mangán-szulfát

0,08-0,4

30 g/L adta a legjobb
eredményt
kísérleti terv az
esszenciálisnak vált
vitaminok mennyiségi
meghatározására
centrális kompozitterv és
RSM módszer az optimális
összetétel meghatározására:
118,2 g/L glükóz, 42,54 g/L
kukoricalekvár, 37,27 mL/L
melasz, 1,52 mL/L Tween 80,
0,3 g/L mangán-szulfát
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5. Táblázat: Élesztőkivonat, kukoricalekvár és kazein összetétele

Komponensek

Mennyiség
1

Élesztőkivonat

Szénhidrát

17,5%

5,8%

0% Kobalamin (B12)

n. a.

1,0%

2% Folsav (B9)

n. a.

10,0%

10,9%

5,4%

6%

4,9%

Alanin

5,36

Arginin
Aszparaginsav
Cisztin

n.a. Kolin

n.a. Inozitol
14% Nikotinsav (B3)
n.a. PABA (B10)
Pantoténsav (B5)

%

Aminosavak

n. a.

2 Piridoxin (B6)

3,02

0,4

2,1 Riboflavin (B2)

6,69

n. a.

0,74

0,5

Glutaminsav

14,2

n. a.

Glicin

3,25

1,1

6 Tiamin (B1)
0,4 Timidin

Mennyiség
1

Élesztőkivonat

Kazein3

600

n. a.

n. a.

2

n. a.

n. a.

30

n. a.

n. a.

28000

n. a.

n. a.

11958

n. a.

n. a.

15260

n. a.

n. a.

5744

74,8

n. a.

864

19,36

n. a.

2330

5,5

n. a.

10598

0,88

n. a.

350

n. a.

n. a.

0,013

n. a.

1,3
n. a.

23 Sók
1,5 Kalcium

Kukoricalekvár2

%

Hisztidin

1,2

0,3

2,26 Klorid

0,38

n. a.

Izo-leucin

3,23

0,9

4 Kobalt

0,001

n. a.

n. a.

Leucin

4,29

0,1

7,8 Réz

0,001

n. a.

n. a.

Lizin

5,15

0,2

6 Vas

0,001

n. a.

n. a.

Metionin

1,05

0,5

2,5 Ólom

0,001

n. a.

n. a.

Fenilalanin

0,01

2,53

0,3

0,075

n. a.

Prolin

2,6

n. a.

10,3 Mangán

0,001

n. a.

n. a.

Szerin

2,84

n. a.

3,4 Foszfát

3,27

n. a.

0,75

Treonin

2,95

n. a.

3 Kálium

3,195

n. a.

0,02

Triptofán

1,36

n. a.

1,2 Nátrium

1,49

n. a.

0,02

Tirozin
Valin

4 Magnézium

1,2

0,1

3,79

n. a.

6,95 Kén

0,88

n. a. Cink

Vitaminok
Biotin

3

8,8%

Kazein

Komponensek

11,2%

Tejsav
Teljes
nitrogéntartalom
Aminonitrogén

2

Kukoricalekvár

3

Hamu
Zsírok

1

2

mg/g
66

6,7 Szulfát
Ón

0,091

n. a.

n. a.

0,634

n. a.

n. a.

0,001

n. a.

n. a.

0,011

n. a.

n. a.

Difco Yeast Extract
White és Johnson, 2003
Gál, 2008
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6. Táblázat: Tejsavbaktériumok vitaminigénye
Hivatkozás

Krueger és Peterson
1945

Törzs

L. casei ATCC 7469

Vitaminok
Riboflavin
Pantotenát
Nikotinsav
Piridoxin
PABA (paminobenzoesav)
Tiamin
Biotin
Timin
Bc vitamin

Komplexként vagy külön

Komplex

Shankman et al. 1947

pozitív

semleges
pozitív

Nikotinsav
Pantotenát
Folsav
23 tejsavbaktérium,
Biotin
köztük: L. casei ATCC
Riboflavin
7469
Tiamin
Piridoxin
PABA

Hatás

erős

Külön

erős
nincs
gyenge
erős
nincs
erős
nincs

Pantotenát
Nikotinsav
Riboflavin
Kitay et al. 1950

18 Lactobacillus

Tiamin
PABA

Komplex

pozitív

Piridoxin
Folsav
Biotin
Kobalamin
Piridoxin

Holden et al. 1951

Tiamin
Streptococcus faecalis, Riboflavin
L. arabinosus, L.
Pantotenát
mesenteroides
Nikotinsav
PABA
Biotin
Folsav

Külön

Komplex

Clegg et al. 1952

L. casei ATCC 7469

Riboflavin
Nikotinsav
Piridoxin
Pantotenát
Biotin
PABA

Holden és Snell 1961

L. casei ATCC 7469

Piridoxin

Külön

24 L. plantarum

PABA
Biotin
Nikotinsav
Pantotenát
Piridoxin

Külön

Ruiz-Barba és
Jimenez-Diaz 1994

Külön

timidint egyes esetekben
helyettesíti
S. faecalis, L. mesenteroides
igényli, L. arabinosus lassan,
de szintetizálja

szükséges

pozitív
pozitív
nincs
pozitív
pozitív
nincs
D-alanin jelenlétében nem
szükséges, annak
szintézisében játszik szerepet
pozitív
pozitív
pozitív
pozitív
egyes törzseknél nincs
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Hivatkozás

Törzs

Vitaminok

Folsav
Riboflavin
L. casei subsp.
Yoo et al. 1997
rhamnosus ATTC
Nikotinsav
10863
Pantotenát
Piridoxin
Biotin
Piridoxin
Folsav
Lactococcus lactis ssp. Riboflavin
Hofvendahl et al. 1999
lactis ATCC 19435
Nikotinsav
Tiamin
Pantotenát
PABA
Biotin
Pantotenát
Nikotinsav
L. rhamnosus ATCC
Kwon et al. 2000
PABA
10863
Riboflavin
Piridoxin
Tiamin

Nancib et al. 2005

L. casei subsp.
rhamnosus NRRLB445

Folsav
Riboflavin
Nikotinsav
Pantotenát
Piridoxin

L. paracasei NERCB
0401

Pantotenát
Piridoxin
Riboflavin

Komplexként vagy külön

Hatás

Komplex

pozitív

Komplex

Búza kiegészítéseként pozitív

Külön

nincs
erős
erős
gyenge
erős
nincs
erős

Komplex

pozitív

Komplex

pozitív

Biotin
Xu et al. 2008

Tiamin

7. Táblázat: Tejsavbaktériumok aminosav-igénye
Hivatkozás

Dunn et al. 1947

Törzs

23 tejsavbaktérium,
köztük: L. casei
7469

Aminosavak
Glutaminsav
Valin
i-Leucin
Leucin
Metionin
Arginin
Triptofán
Cisztein
Hisztidin
Treonin
Fenil-alanin
Tirozin
Glicin
Aszparagin
Lizin
Szerin
Alanin
Prolin

Komplexként vagy külön

Külön

Hatás
erős
erős
erős
erős
nincs
erős
gyengébb
gyengébb
nincs
nincs
gyenge
gyengébb
nincs
nincs
nincs
erős
nincs
nincs
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Hivatkozás

Törzs

Aminosavak

Komplexként vagy külön

Alanin

Holden et al.
1951

Streptococcus
faecalis, L.
arabinosus, L.
mesenteroides

Holden 1957

L. arabinosus

Ruiz-Barba és
Jimenez-Diaz
1994

Aszparaginsav
Glutaminsav
Arginin
Lizin
Cisztin
Hisztidin
i-Leucin
Leucin
Triptofán
Tirozin
Valin
Fenil-alanin

Külön

Fenil-alanin
Tirozin

esszenciális
esszenciális

i-Leucin
Glutaminsav
Leucin
24 L. plantarum

Metionin
Fenil-alanin

Hatás
hidroxi- vagy
ketosavakból B6
vitamin
jelenlétében a
mikroba
szintetizálni tudja
őket

Külön

minden esetben
esszenciális
mindegyik

Komplex

búza
kiegészítéseként
pozitív

Triptofán
Valin
Lactococcus lactis
Hofvendahl et al.
ssp. lactis ATCC
1999
19435

Aszparagin
Kazeinből származó
aminosavak
(Casamino acids)

8. Táblázat: A búza összetétele
KOMPONENSEK
Nedvesség
Fehérje
Lipid
Szénhidrát
Rost
Ásványi anyagok
Vitaminok
Tiamin
Nikotinsav
Riboflavin
Pantotenát

MENNYISÉG
13,2%
11,7%
2,2%
59.6%
13,3%
1,5%
μg/g
5,5
63,6
1,3
13,6
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9. Táblázat: Tejsavtermelés kinetikai leírása
Hivatkozás
Luedeking és
Piret 1959
Yeh et al.
1991
Peeva és Peev
1997

Törzs
L. delbrueckii NRRL–
B445
L. delbrueckii NRRL–
B445

Leírás
kinetikai modell a tejsavtermelésre, növekedéshez kapcsolt és nem kapcsolt termelés

Luedeking-Piret modell kiegészítése a disszociálatlan tejsav és a hidrogén ion
koncentrációjának hatásával a tejsavtermelésre és a növekedésre
karbamidos pH-szabályozással zajló fermentáció kinetikai leírása, beépítve a karbamid ureáz
L. casei NBIMCC 1013
enzimes bontását
Lactococcus lactis ssp.
Akerberg et al.
kinetikai modell, pH és hőmérséklet hatása a D-tejsavtermelésre, szaporodásra, mellékterméklactis ATCC 19435 (L.
1998
képződésre, termék- és szubsztrát-inhibíció
lactis 19435)
Lactobacillus
Amrane és
helveticus (milano
kinetikai modell a disszociálatlan tejsav és a pH hatásának integrálásával
Prigent 1999
törzs)
Lactobacillus
Fu és Mathews
plantarum ATCC
kinetikai modell a szubsztrátszint, a pH és az oxigén hatásának figyelembevételével
1999
21028
Villadsen
tejsavtermelés kinetikai megközelítése: cukormetabolizmus, nitrogénfelvétel, növekedés és
tejsavbaktériumok
2000
termékképzés kinetikája
Lactobacillus
Amrane 2001 helveticus (milano
Luedeking-Piret modell kiegészítése a lehetséges szubsztrát-inhibícióval
törzs)
Hujanen et al. Lactobacillus casei
kinetikai modell a szénforrásszint hatásának figyelembevételével, a szaporodás és a
2001
NRRL B-441
tejsavtermelés különválasztva
Schepers et al. Lactobacillus
Richards és Luedeking-Piret modell kiegészítése a pH, az élesztőkivonat és a tejsavó
2002a
helveticus R211
koncentráció hatásával
Schepers et al. Lactobacillus
Richards és Luedeking-Piret modell kiegészítése a pH, a nitrogén- és szénforrásszint és a
2002b
helveticus R211
tejsav koncentráció hatásával
S. salivarius subsp.
thermophilus St20
L. lactis subsp. lactis
1387
Adamberg et
kinetikai modell, pH és hőmérséklet hatása a tejsavtermelésre és szaporodásra
L. delbrueckii subsp.
al. 2003
bulgaricus Lb12
L. acidophilus La5
L. paracasei E1H3
Luedeking-Piret modell kiegészítése a pH és a szubsztrátok (glükóz, élesztőkivonat,
Ha et al. 2003 L. casei KH-1
kukoricalekvár) hatásával
Lactobacillus
plantarum 541
Lactobacillus
plantarum A6
(amilolitikus)
kinetikai modell a kezdeti pH és a NaCl koncentráció hatásának figyelembevételével
Rao et al. 2004 Lactobacillus
fermentum Ogi E1
(amilolitikus)
Lactobacillus
manihotivorans OND
32 (amilolitikus)
Altiok et al.
L. casei NRRL B-441
kinetikai modell, különböző laktóz koncentrációkkal, Luedeking-Piret modell felhasználása
2006
Lactobacillus
Balannec et al.
Luedeking-Piret modell kiegészítése a disszociálatlan tejsav hatásával, a szubsztráthelveticus (milano
2007
inhibícióval és a nitrogénforrás növekedéshez kapcsolt terjsavtermelésre gyakorolt hatásával
törzs)
Lactobacillus
Bouguettoucha
Luedeking-Piret modell kiegészítése a disszociálatlan tejsav hatásával, a szubsztráthelveticus (milano
et al. 2007
inhibícióval és a tápanyag-limitációval
törzs)
Nandasan és
Enterococcus faecalis
kinetikai modell a tejsav-inhibíció figyelembevételével
Kumar 2008
RKY1
Vazquez és
Lactococcus lactis
kinetikai modell a növekedésre, bakteriocin- és tejsavtermelésre, a logisztikus egyenlet, a
Murado 2008 subsp. lactis
Luedeking-Piret modell, a fenntartási energia modelljének és a homofermentatív
Pediococcus
tejsavtermelés mérlegegyenletének felhasználásával
acidilactici NRRL B5627
Leuconostoc
mesenteroides ssp. lysis
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Hivatkozás

Törzs
Carnobacterium
piscicola CECT 4020
Yuwono és
Streptococcus bovis
Kokugan 2008 JCM 5802

Leírás

kinetikai modell a pH és hőmérséklet hatásának beépítésével, az Arrhenius-egyenlet, a
Michaelis-Menten és a Monod kinetika felhasználásával

10. Táblázat: A legfontosabb fermentációk összefoglaló táblázata
Fermentáció
LC2006_1
LC2006_2
LC2007_2
LC2007_3
LC2007_6
LC2007_7
LC2007_8
LC2007_16
LC2007_17
LC2007_18

Körülmények

Lac-2, MKT-878
Lac-2, TUB B-207
Lac-2, MKT párhuzamos 1
Lac-2, MKT párhuzamos 2
Lac_2, MKT 20L 1
Lac_2, MKT 20L 2
Lac_2, MKT 200L
búza, gluténmentes, nincs kiegészítés
búza, gluténmentes, toluolos élesztő
búza, gluténes, nincs kiegészítés
búza, gluténes Alcalase enzimmel
LC2007_22
emésztett
búza, gluténes Neutrase enzimmel
LC2007_23
emésztett
LC2007_24
búza, gluténes, 1 g/L YE
MKT2008_4 búza, 16 g/L glutén, 8 g/L YE
MKT2009_5 búza, 16 g/L glutén, 8 g/L YE, 1,5 L
MKT2009_6 búza, 16 g/L glutén, 8 g/L YE, 15 L
MKT2009_16 SSF, búza opt.
MKT2009_17 SSF 12h, búza opt.
MKT2009_20 SSF 24h, búza opt.
MKT2009_19
SSF 36h, búza opt.
SHF
MKT2009_25 SSF 14h, búza opt.
MKT2008_10 cirok, 20 g/L YE, nem invertált
MKT2008_11 cirok, 20 g/L YE, invertált
cirok, 16 g/L glutén, 6 g/L YE,
MKT2008_14
ammónium-hidroxid
cirok, 16 g/L glutén, 6 g/L YE,
MKT2008_15
kalcium-karbonát
cirok, 16 g/L glutén, 6 g/L YE,
MKT2009_21
kalcium-karbonát 2009-es
cirok, 16 g/L glutén, 6 g/L YE,
MKT2009_22
kalcium-karbonát 2009-es
cirok, 16 g/L glutén, 6 g/L YE,
MKT2009_23
kalcium-karbonát 2009-es
cirok, 28 g/L kuklek (=16 g/L glutén),
MKT2009_24
6 g/L YE, kalcium-karbonát 2009-es
cirok, 16 g/L glutén, 6 g/L YE,
MKT2009_26
ammónium-hidroxid 2009-es
cirok, 16 g/L glutén, 6 g/L YE,
MKT2009_27
ammónium-hidroxid 2009-es
MKT2008_8 vitaminok pozitív tesztje
újra optimált cirok, 2009, 37 g/L
MKT2010_12 élesztőkivonat, optimált pHszabályozás
újra optimált cirok, 2009, 24 g/L
MKT2010_13
glutén, 8 g/L élesztőkivonat, optimált

Hozam (g/g)
0,85
0,99
0,79
0,77
0,94
0,97
0,97
0,64
0,93
0,73
0,99

Produktivitás Függelékben szereplő
(g/L*h)
ábra száma
1
3,52
2
3,3
3,66
3,44
2,98
2,56
3,01
3
0,22
4
1,48
5
0,38
6
0,67

0,7

0,48

0,9
0,88
0,83
0,82
0,89
-

2,31
3,54
1,79
2,21
1,74 (1,74)
2,38 (1,87)
2,73 (1,67)

0,94

3,57 (1,71)

0,71
0,83

4,32 (2,88)
2,01
1,89

0,91

1,23

0,99

3,04

0,85

2,58

0,87

2,58

0,89

2,63

0,9

2,72

0,8

2,04

0,84

1,94

0,99

0,86

0,8

3,09

0,98

3,49

7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Fermentáció

MKT2010_14
MKT2010_17
MKT2010_1
MKT2010_2
MKT2010_3
MKT2010_4
MKT2010_5
MKT2010_11
MKT2010_6
MKT2010_7
MKT2010_8
MKT2010_9
MKT2010_10
MKT2010_18
MKT2010_19
TF2008_1
TF2008_2
BC2010_3

Körülmények
pH-szabályozás
újra optimált cirok, 2009, 24 g/L
glutén, 8 g/L élesztőkivonat, optimált
pH-szabályozás
újra optimált cirok, 2009, 24 g/L
glutén, 8 g/L élesztőkivonat, optimált
pH-szabályozás
Lac-2, 120 g/L glükóz, NH4OH
Lac-2, 120 g/L glükóz, NaOH
Lac-2, 120 g/L glükóz, DMA
Lac-2, 120 g/L glükóz, TMA
Lac-2, 120 g/L glükóz, CaCO3
Lac-2, 180 g/L glükóz, vegyes
szabályozás: 100 g/L CaCO3
Lac-2, 180 g/L glükóz, vegyes
szabályozás: 45 g/L CaCO3
Lac-2, 180 g/L glükóz, vegyes
szabályozás: 33 g/L CaCO3
Lac-2, 180 g/L glükóz, vegyes
szabályozás: 22 g/L CaCO3
Lac-2, 180 g/L glükóz, vegyes
szabályozás: 11 g/L CaCO3
Lac-2, 180 g/L glükóz, vegyes
szabályozás: 0 g/L CaCO3
újra optimált cirok, 2009, 24 g/L
glutén, 8 g/L élesztőkivonat, optimált
pH-szabályozás, 1,8L lépték
újra optimált cirok, 2009, 24 g/L
glutén, 8 g/L élesztőkivonat, optimált
pH-szabályozás, 18L lépték
DSM2356 törzs, búzaliszt
hidrolizátum, 5 g/L YE
DSM2384 törzs, búzaliszt
hidrolizátum, 5 g/L YE
DSM2356 törzs, cukorcirok, 30 g/L
YE

Hozam (g/g)

Produktivitás
(g/L*h)

Függelékben szereplő
ábra száma
16

0,87

3,62

0,93

3,53

0,92
0,99
0,91
0,99
0,91

2,46
1,6
2,67
3,13
1,78

0,76

1,8

0,85

2,53

0,77

2,31

0,85

3,55

0,8

3,44

0,77

1,34

0,93

2,02

0,84

4,33

0,8

1,03

0,71

0,53

0,93

3,02

17
-
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