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Rövidítések jegyzéke 
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1 Bevezetés 

Doktori kutatómunkám során, monoklonális antitest gyógyszereket (monoclonal 

antibody, mAb) termelő, kínai hörcsög petefészek (Chinese hamster ovary, CHO) 

sejttenyészetek glükóz koncentráció változásának, közeli infravörös (near-infrared, NIR) és 

Raman spektroszkópiai módszerekkel, valós időben történő nyomonkövetésének lehetőségét 

tanulmányoztam. Munkám jelentőségét az adta, hogy a monoklonális antitest terápiák a 

biotechnológiai gyógyszeripar egyik meghatározó részévé váltak az elmúlt években, mivel 

eddig nem gyógyítható betegségekre kínálnak gyógymódot. Ezeknek a komplex 

fehérjemolekuláknak az előállításához azonban a hagyományos baktérium vagy gomba 

fermentációkhoz képest összetettebb emlőssejt-tenyésztésre van szükség. Az emlőssejtek és 

köztük a munkám során használt termelőorganizmus CHO sejtek elsődleges szén- és 

energiaforrásként glükózt fogyasztanak, amely elérhetősége a tápközegben a sejtek 

növekedésén túl a termelt antitestek minőségére is hatással van. Ezért, ha a termelő 

sejttenyészet glükóz koncentrációjának valós idejű nyomonkövetése segítségével lehetővé 

tesszük a glükóz koncentráció változása esetén az azonnali külső beavatkozást, illetve 

következő lépésként a glükóz koncentrációjának automatikus, mintavétel nélküli szabályzását, 

az a tenyésztési folyamat (és ezáltal a termékminőség) reprodukálhatóságát, robusztusságat 

növelné. 

Ahhoz azonban, hogy a nyomonkövetést megvalósítsuk, a megfelelő mérőrendszert ki 

kell választani és a mérőrendszerek képességeit az adott rendszerben alaposan meg kell 

ismerni. A rezgési spektroszkópiai módszerek lehetőséget teremtenek a valós idejű glükóz 

meghatározásra, mivel a bioreaktorokba szerelhető, sterilezhető mérőfejek segítségével 

közvetlenül a sejttenyészetek főtömegében lehet velük nem invazív, gyors, vegyszermentes 

méréseket végezni. Azonban a spektroszkópiai módszerek ilyen célra történő alkalmazása 

nem feltétlenül magától értetődő, mivel a koncentrációra vonatkozó információ kinyeréséhez 

sokváltozós adatelemzés alkalmazása is szükséges. 

Doktori munkám NIR és Raman spektroszkópiai módszerrel történő valós idejű glükóz 

meghatározás megvalósítása és a mérési módszerek optimálása köré épült. Munkám három 

jól elkülöníthető, azonban szervesen egymásra épülő fejezetre oszlott, ahol az egyes fejezetek 

eredményei mindig újabb és újabb kérdéseket vetettek fel a kutatási munka során, melyeket 

a későbbi fejezetekben kibonthattunk. 



 

A sejttenyészetek glükóz koncentrációinak vizsgálatában a kutatócsoportunknak már 

volt tapasztalata doktori munkám megkezdésekor. Korábbi munkánk során megállapítottuk, 

hogy a NIR spektroszkópia képes a sejttenyészetek glükóz koncentrációjának 

meghatározására, 3-5 mM-os pontossággal. Ezért célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a NIR 

spektroszkópia képességeit a rázatott lombikos léptéktől az 5000 literes üzemi léptékig egy 

teljes mAb gyártási technológia méretnövelési lépéseit nyomonkövetve. A munka során az 

5000 literes termelő lépték glükóz koncentrációjának minél pontosabb és reprodukálhatóbb 

meghatározására törekedtünk, természetesen a NIR spektroszkópia viselkedésének még 

mélyrehatóbb megismerése mellett. 

Az eredmények tükrében jónak láttuk, hogy a szakirodalom alapján, glükóz 

meghatározás céljából nagyon ígéretesen alkalmazott Raman spektroszkópiai módszert 

közvetlenül összehasonlítsuk a NIR spektroszkópiai módszerrel, ezáltal objektív képet kapjunk 

a két mérési módszer különbségeiről, a mérési pontosság és modell léptéknövelhetőség 

szempontjából, ugyanabban a rendszerben. Ehhez a kutatócsoportunk által már korábban is 

használt rázatott lombikos modellrendszert fejlesztettük tovább. A modellrendszer lehetővé 

tette, hogy a mérési módszerek valós sejttenyésztési körülmények között, reprezentatív 

mátrixban, de kizárólag a glükóz koncentrációban meglévő különbség miatt, torzítás nélkül 

legyenek összehasonlítva. 

Az összehasonlítást követően egyértelmű célként fogalmazódott meg, hogy a Ramant 

is alaposabban meg kell ismerni, és a glükóz iránti nagyfokú érzékenységét a spektrumokból 

direkt is ki kell tudni mutatni. Ezt bioreaktoros kísérletek elemzése segítségével tettük, amely 

során különböző sokváltozós technikákat és változószelekciós módszereket hasonlítottunk 

össze, rávilágítva a Raman technika sajátosságaira, emlőssejtes rendszerekben. 

  



 

2 Irodalmi áttekintés 

2.1 Emlőssejtek alkalmazása fehérjegyógyszerek gyártására 

Napjainkban használatos és fejlesztés alatt álló biológiai gyógyszerek túlnyomó 

többsége a fehérjék csoportjába tartozik [1,2]. Ezek között a fehérje molekulák között 

megtalálhatóak egyszerűbbek (pl. inzulin), melyeket prokariótákkal lehet rekombináns úton 

termelni [3]. Azonban az újabb terápiás utakhoz szükséges összetettebb fehérjéket, melyek 

hatásos szerkezetüket poszt-transzlációs módosítások után érik el, eukarióta sejtek, ezen belül 

is leginkább az emlőssejtek tudják termelni [4]. Ezek lehetnek humán vagy nem humán 

eredetű, főként állati sejtvonalak [5]. A gyakorlatban az állati sejtvonalak terjedtek el, de 

említésre méltó a HEK-293 (human embryonic kidney-293, humán embrióvese-293) sejtvonal, 

mellyel véralvadási faktorokat gyártanak rekombináns úton [6], valamint a HT-1080 sejtvonal, 

amit fibroszarkómából izoláltak, és különböző rekombináns enzimeket termelnek vele, ritka 

betegségek gyógyítására [7]. Az állati sejtek jóval szélesebb körben alkalmazottak, mint a 

humán sejtek, habár a poszt-transzlációs módosítások terén némi különbség figyelhető meg a 

humán sejtvonalakhoz képest [8]. Viszont ez olyan szint alatt tartható, amit az emberi 

szervezet még tolerál, ezért az előnyös tulajdonságaik, mint a szubmerz tenyésztési képesség, 

a szérummentes tápközegben növekedés, és a tenyésztési stressz (pH, oxigénszint-, nyomás-, 

hőmérsékletingadozás) viszonylagos jó tűrése az állati sejtek alkalmazása felé tereli a 

fejlesztőket, gyártókat [9,4]. Az állati sejteken belül, az emlőssejtek közül kiemelkedik a kínai 

hörcsög petefészek sejtvonal, melyet a legszélesebb körben, a forgalomban lévő különböző 

biológiai gyógyszerek több mint 70 %-ának gyártásához használnak [9]. Közülük kiemelkednek 

a monoklonális antitestek (1. ábra). 

 

1. ábra CHO sejtekkel gyártott fehérjegyógyszerek típusainak eloszlása [10] 



 

2.2 Kínai hörcsög petefészek sejtek 

A kínai hörcsögöt (Cricetulus griseus, Chinese hamster) 1919-ben használták először 

laboratóriumban, Pneumococcus törzsek tipizálására. A huszadik század közepétől kezdve 

Dr. George Yerganian és kollégái sok munkát fektettek a hörcsög háziasításába, amely közben 

felfedezték előnyös genetikai tulajdonságait. A beltenyésztés során az állatok spontán, 

örökletes betegségeket okozó mutációkat szenvedtek, ami tovább növelte a kutatók 

érdeklődését irántuk [11]. Felfedezték, hogy a hörcsög sejtjeinek diploid állapotában 22 darab 

kromoszómája miatt, jól használható modellszervezet lehet szövettenyészetek vizsgálatához. 

1957-ben Dr. Theodore T. Puck, a Coloradói Egyetem Gyógyszerészeti karának dolgozója 

izolált először kínai hörcsög petesejtet egy nőstény kínai hörcsög egyedből, és képes volt 

életben tartani in-vitro körülmények között [12]. A sejtek további használata során több 

hasznos tulajdonságát is felismerték, amely alkalmazását megalapozta. 

A sejtek egyik előnyös tulajdonsága a rövid generációs idő miatti gyors szaporodásuk. 

A másik jelentőségük abban rejlik, hogy génjeik nagy része inaktivált formában van jelen, tehát 

a sejt valójában nem diploid, hanem haploid állapotú, ami könnyebbé teszi a genetikai 

vizsgálatát [13,14]. Ez emlős sejtekben ritka, ezért is kiváló modellszervezet a kínai hörcsög, és 

lett a kutatók háziállata, a baktérium Escherichia coli emlős megfelelőjeként [15]. 

Ahogy a kutatók egyre többet dolgoztak CHO sejtekkel, úgy izoláltak egyre több 

auxotróf mutáns sejtet, amelyek már ipari jelentőséggel is bírtak [16]. Ezek a mutánsok 

metabolikus és bioszintetikus enzim deficienciákban szenvedtek, illetve különböző mértékű 

transzkripciós és transzlációs anomáliákat mutattak [17] [18]. Az auxotrófiát a biotechnológiai 

iparban az exogén fehérjéket expresszáló sejtek szelekciójára tudták felhasználni, illetve az 

enzimdefektusos sejteket ma már bevett eszközként használják vektor-mediált géntranszfer 

végzésére. A felsorolt kedvező biológiai tulajdonságai miatt, a fehérjegyógyszereket gyártó 

vállalatok hamar elkezdték alkalmazni a CHO sejteket. 

A CHO sejtek alkalmazásának másik, talán a biológiai megfelelőségénél is lényegesebb 

oka, hogy a gazdaságos gyártáshoz ipari méretekben történő sejtszaporításra van szükség, 

amire ez a sejtvonal kiválóan alkalmas. A sejtek képesek szubmerz kultúrában, kevertetett, 

léptéknövelhető bioreaktorokban szaporodni, ami az ipari termelést jóval gazdaságosabbá 

teszi. Továbbá szérum és egyéb állati eredetű, ismeretlen összetételű 

tápoldatkomponensekre nincs szükség a növekedésükhöz, de kémiailag meghatározott 



 

összetételű tápközegre igen [19,20]. Ez viszont a gyártási folyamat és a termékminőség 

robusztusságat szavatolja, mivel idegen fehérje szennyezők mennyisége minimális lehet, 

valamint a tápközeg állandó összetétele miatt a folyamat is jobban reprodukálható. A CHO 

sejtek széleskörű alkalmazása az elmúlt években stabil beszállítói háttér kiépülését is lehetővé 

tette, ezért CHO sejttenyésztésre specifikus tápközegek, eszközök is rendelkezésre állnak, 

amelyek a fejlesztés, üzemesítés sebességét meggyorsítják. Hasonlóan, a 

gyógyszerengedélyező hatóságok számára is ismerős platform a CHO, a gazdafehérje 

szennyezőprofil jól feltérképezett, ezért emiatt is kézenfekvő az alkalmazása. Fontos másik 

biztonsági tulajdonság, hogy sok vírus (HIV, influenza, polio, herpes, kanyaró) egyáltalán nem 

képes szaporodni a CHO sejtekben, tehát az ezekkel történő fertőzöttség nem fenyegeti a 

terméket sem [21]. 

Egyetlen hátránya a CHO sejteknek a humán sejtekkel szemben, hogy habár komplex 

poszt-transzlációs módosításokra képesek, nem minden típusú oldalláncot tudnak a fehérjére 

kötni, amelyeket viszont a humán sejtek képesek, ezért humán eredetű fehérjékben is 

megtalálhatóak [22]. Például bizonyos sziálsav- vagy fukóz-transzferáz enzimek hiányoznak a 

CHO sejtek enzimkészletéből, ezért azokat a fehérjének nem olyan cukor oldalláncaira 

helyezik, ahová a humán sejtekben szükség lenne rájuk. Illetve szintetizálnak olyan enzimeket, 

amelyeket a humán sejtek nem, amelyekkel humán sejtekben nem megtalálható 

oldalláncokat tudnak kialakítani. Ezek növelik a beteg szervezetében a termékre adott káros 

immunválaszt, tehát amennyire lehet, minimálisra kell csökkenteni a nem humán jellegű 

oldalláncokat a terméken [23]. Szerencsére, rendelkezésre állnak azok a technikák, amelyek 

segítségével olyan klónokat lehet izolálni, amelyek legkisebb mértékben termelik a káros 

fehérje izoformákat [23].  

2.3 Kínai hörcsög petefészek sejttenyészetek tápoldatai 

Állati sejtek szaporítása esetén a tápoldat kémiailag jól definiált és a CHO sejtek 

esetében szérum- és egyéb idegenfehérje-mentes tápközeget jelent. A biotechnológiai 

beszállítóknak rendszerint saját tápoldatplatformjuk van, amely biztosítja a sejtek számára 

leglényegesebb szénforrásokat, a glükózt és glutaminsavat, ezeken felül pedig a többi 20 

aminosavat, vitaminokkal, koenzimekkel, ásványi anyagokkal és lipidekkel együtt. A 

monoklonális antitesteket termelő CHO sejttenyészetek rendszerint rátáplálásos (fed-batch) 

tenyészetek, vagyis meghatározott időközönként az alaptápoldatból fogyó komponenseket 



 

tartalmazó rátápláló (feed) oldattal egészítik ki és egyidőben hígítják a tenyészetet [24]. A fed-

batch folyamat a batch fázissal indul, ami alatt a kezdeti tápoldatból a sejtek elfogyasztják a 

tápanyagok nagyrészét, majd egy előre definiált határ után (ez lehet egyszerűen egy bizonyos 

tenyésztési idő, vagy valamelyik tápanyag(ok) kritikus szintjének elérése) a tenyészet 

rátáplálása (feed) kezdődik. A tenyészetnek ezt a szakaszát nevezzük fed-batch-nek, ami 

egészen a tenyésztés végéig tart, a batch fázisnál időben hosszabb és általában több 

rátáplálást jelent. 

2.4 A glükóz jelentősége a kínai hörcsög petefészek sejttenyészetek 

tápoldataiban 

A glükóz az egyik komponens, amit a sejtek a többi komponenshez képest is jóval 

nagyobb sebességgel fogyasztják, ezért annak adagolására – technológiától függően – a 

rátápláló oldatokon felül is szükség lehet [25]. A glükóz koncentráció a sejttenyésztés során 

kritikus folyamatparaméter, mivel a sejtek metabolizmusán és a fehérjetermelés sebességén 

felül azok minőségére, a fehérje megfelelő glikozilációs mintázatának kialakítására is hatással 

van [26-28]. A mAb molekula ugyanis nemcsak aminosavak láncolata, hanem különböző cukor 

molekula oldalláncok találhatóak rajta, amelyek a molekula funkcióját, immunogenicitását 

meghatározzák [29]. A glikozilációs mintázatot a tenyésztési körülmények (hőmérséklet, pH, 

oldott oxigén és szén-dioxid) is befolyásolják [30], de a tápanyag, és méginkább a metabolit 

(pl. laktát) koncentráció is erősen hat rá [31]. Régóta ismert, hogy a 40 mM-nál magasabb 

glükóz koncentráció a sejtnövekedést és a fehérjetermelést serkenti, de ezzel egyidőben a 

laktát és ammónia akkumulációt is [32], ami növeli a sejtekre nehezedő metabolikus stresszt, 

a hatásukra létrejövő reaktív oxigénvegyületek miatt [33-35]. A magasabb stressz szint 

befolyásolja a glikozilációt, azaz a termékminőséget, mivel hatással van a tenyészetben lévő 

sejtek anyagcseréjére [27,36]. Továbbá a magasabb glükóz koncentráció növeli a nem 

enzimatikusan kötődött cukrok, az ún glikánok mennyiségét, ami negatívan hat a termék 

immunogenicitására [37]. A magas glükóz koncentrációval szemben, ha a glükóz koncentráció 

5 mM alá csökken, az a sejtek éhezését okozza, ami szintúgy a glikoziláció megváltozásáért 

felel [26,38,39]. Azonban az alacsonyabb glükóz koncentráció jó eszköze a laktát szint 

csökkentésének [40,41]. Tehát egyensúlyt kell fenntartani a túl magas és a túl alacsony glükóz 

koncentráció között, hogy a jó termelékenység és a jó termékminőség egyszerre jellemezze a 

sejttenyészetet, ami az 5-40 mM közötti tartományt jelenti. 



 

Az imént felsoroltak következtében a sejttenyészet glükóz koncentrációját szabályozni 

szükséges, ami a jelenlegi gyakorlat szerint mintavételt jelent, majd abból egy gyors mérési 

módszerrel meghatározva a glükóz koncentrációt, a rátáplálandó glükóz törzsoldat 

mennyisége kiszámítható, majd beadagolható. Viszont a periodikus adagolásokból 

következően a glükóz koncentráció ingadozik, ami szintén stresszt okoz, hasonlóan az emberi 

szervezethez, tehát az ingadozást – amennyire lehetséges – csökkenteni érdemes. Ennek 

legjobb módja, a gyakori, de kis mennyiségű rátáplálás, ami értelemszerűen nem okoz akkora 

kilengést a glükóz koncentrációban. Ehhez viszont gyakoribb mintavételre van szükség, ami 

több manuális munkát, méréshez elhasznált reagenst igényel, és nagyobb fertőzési kockázatot 

hordoz magában. A legjobb megoldás az lenne, hogyha a tenyészet glükóz koncentrációját 

folyamatosan, mintavétel nélkül lehetne mérni, és a glükózadagolást eszerint igazítani. 

Hasonló szabályozandó, eddig sok kockázatos manuális munkát igénylő paraméter más 

területeken is előfordul, nem feltétlenül csak a fehérjegyógyszerek gyártásánál, amit felismert 

az Amerikai Egyesült Államok Élelmezés- és Gyógyszerügyi Hivatala is. 

2.5 Process Analytical Technology 

Az Amerika Egyesült Államok Élelmezés- és Gyógyszerügyi Hivatala 2004-ben kiadott 

egy útmutatót [42], amelynek célja, hogy az innovatív gyógyszerfejlesztés, gyártás és 

minőségbiztosítás egyik lehetséges jövőbeni megközelítését megalapozzák. Ez a megközelítési 

mód a Process Analytical Technology (PAT) elnevezést kapta.  

A PAT rendszerének fő célja a végtermék előre meghatározott minőségének 

biztosítása. Ezt a kiindulási és a folyamatban éppen feldolgozás alatt álló anyagok és az 

alkalmazott műveletek kritikus folyamatparamétereinek (pl. CHO tenyészetek esetében a 

glükóz) és teljesítményjellemzőinek a megtervezésével, folyamatos analízisével, és 

szabályozásával éri el [43]. Az analízis fogalma kémiai, mikrobiológiai, fizikai, matematikai 

analízist, illetve kockázatelemzést foglal magába, amihez újfajta, valós időben adatokat 

szolgáltató mérőrendszereket ajánl [44]. Emellett a PAT másik fő célja a gyártási folyamat 

minél jobb megértése és szabályzása. Ezek segítségével nemcsak a gyártási folyamatokról 

szerezhetünk több információt, hanem egyben a gyógyszergyártás szigorú követelményeinek 

betartását is biztosabbá teszi [45]. Továbbá, a PAT alkalmazásával a gyártás minőségében, 

biztonságában és hatékonyságában is előnyre lehet szert tenni, mivel csökkenthető a selejt 

mennyisége, az automatizáltság fokának növekedésével pedig belátható, hogy csökken az 



 

emberi hibák száma. A folyamat és ezzel a vállalat is gazdaságosabb energia- és 

anyagfelhasználást valósíthat meg, ami egyben a termelékenység növekedésével jár együtt. 

Az on-line, at-line és in-line mérések bevezetése miatt csökkenhet a termelés ciklusideje, ami 

szintén a termelékenységre van jótékony hatással.[46] 

A biotechnológiai ipar olyan megoldásokat is alkalmaz, amely a kismolekulás 

gyógyszergyártásra nem jellemző, ezért a PAT erre a területre történő bevezetése során több 

egyedi dolgot is számításba kell venni. A fehérjék, eltérően a kis szerves molekuláktól, 

nagyméretűek és komplexek. A biofolyamatok az egyes gyártások adatainak, kritikus műveleti 

lépéseinek, termékellenőrzési tesztjeinek számát tekintve felülmúlják a klasszikus 

gyógyszergyártási folyamatokat. A fehérjék rendkívül érzékenyek a gyártási körülményekre, és 

az egyik gyártás termékminősége nagymértékben eltérhet az utána következő gyártásétól, ha 

a folyamatot ugyanúgy is végezték, mindkét esetben. Ez leginkább az élő gyártási rendszernek 

köszönhető, ami miatt a gyártott termék minőségének egyes paraméterei, a klinikai 

hatékonysága, illetve biztonsága közötti ok-okozati összefüggés nem minden esetben ismert. 

Ezen körülményeket szem előtt tartva komoly kihívásokat jelent a PAT bevezetése, de az 

előnyök miatt kifizetődő [43]. 

2.5.1 Mérési elrendezések a PAT-ban 

A PAT különösen nagy hangsúlyt fektet a modern mérési módszerek bevezetésére, 

amelyeknek csoportosítása a szakmán belül sem egységes. A PAT leírásában at-, on- és in-line 

mérési elrendezést különböztettek meg, amelyet más fórumokon gyakran kiegészítenek off-

line mérési elrendezéssel is (2. ábra). 



 

 

2. ábra PAT mérési elrendezési lehetőségek elnevezése [47] 

Általában a nyomonkövetési tevékenységet off-line („vonaltól távol”) mérésekkel 

végzik, ami annyit tesz, hogy a folyamatból mintát vesznek, majd azt később, esetleg 

fagyasztás után elemzik. Többnyire a minta egy-egy komponensét különböző mérési 

módszerekkel mérik, amelyek gyakran minta előkészítési lépéseket is igényelnek. Ezek mind 

időbe kerülnek, illetve minél több előkezelést végeznek egy mintán, annál több fontos 

információ elveszhet. Ezért a PAT valós idejű (real-time), nem invazív mérési módszereket 

részesít előnyben. Valós idejű, nem invazív mérési módszereket már régóta használnak, de 

ezek általában egyváltozósak, és kevés kivétellel inkább a gyártási körülmények figyelmmel 

kísérését teszik lehetővé (pH, hőmérséklet, nyomás, oldott oxigén), tehát nem metabolitokat. 

A mérés at-line („vonal mellett”) történik, ha a mintát izolálják a folyamatból, de azt annak 

eredeti helye közelében mérik, nem telik el hosszabb idő a mérési eredményig úgy, mint off-

line mérések esetén. A mérés on-line („vonalon”), ha az eredeti folyamatból csak elvezetik a 

mintát a mérés idejére, majd azt esetleg vissza is vezetik a gyártásba. In-line méréseknél 

viszont a minta egyáltalán nincs kivéve a gyártási folyamatból, az végig ott tartózkodik, a 

mérőeszköz van beépítve a folyamatba. Ez a módszer csak folytonos közegek (pl. oldatok) 

esetén használható. Egy másik osztályozás az on-line méréseket további csoportokra osztja 

(3. ábra). In situ-nak nevezi azt a mérést, amely beépített szenzort tartalmaz. A második 

csoport az on-line méréseken belül az in situ és in-line analízis, amelynél a méréshez elvezetett, 

de a folyamatból csak ideiglenesen kivett mintával történik adatgyűjtés. A harmadik mérési 

mód az ex situ és in-line mérés, amikor a mintavevő össze van kötve a mérőeszközzel, a mérés 

a mintavétel után azonnali, de a minta már nem kerül vissza a gyártásba [48]. 



 

 

3. ábra PAT mérési elrendezési lehetőségek másik csoportosítás szerinti elnevezései [48] 

2.6 Rázatott lombikos modellrendszer 

A CHO sejttenyészetek esetében is a legtöbb kísérlet az in-line vagy az on-line in situ 

mérések alkalmazásával volt. Különböző optikai technikákat, mint a közeli infravörös, közép 

infravörös, Raman és fluoreszcencia spektroszkópiát alkalmazták már sikerrel [49,50]. Ezek a 

módszerek bioreaktorba helyezett szondák segítségével in-line, a másik csoportosítás szerint 

in situ, on-line mérést tesznek lehetővé. 

Mivel a PAT rendszerek bevezetése az összetettebb biofolyamatok esetén több 

munkát igényel, mint a kismolekulás gyógyszergyártás esetén, a gyors adatgenerálás és ezáltal 

szabályozómodell-fejlesztés rendkívül előnyös. Doktori munkám során egy rázatott lombikos 

modellrendszert azért fejlesztettünk ki, hogy in-line spektroszkópiai adatokat tudjunk 

generálni gyorsan és egyszerűen, kis energiabefektetéssel, de a sejttenyésztésre 

reprezentatívan. A spektroszkópiai modellfejlesztés szokásos módja, hogy több bioreaktoros 

futást kell végig mérni NIR vagy Raman segítségével, majd az így kapott spektrumokat lehet 

felhasználni a modellkészítésre. Ez a folyamat azonban közel sem optimális. Először is, a 

bioreaktoros futások jóval drágábbak és munkaigényesebbek, mint a lombikok, hiszen több 

tápoldatra van szükség, a reaktorokat elő kell készíteni, majd használat után tisztítani, és napi 

2-4 mintavétel célszerű, hogy elég információt nyerjünk a tenyészet állapotáról. Másodszor, 



 

sok időbe telik az elég nagy adatmennyiség összegyűjtése, amiből robusztus modellt lehet 

készíteni, vagy több, párhuzamosan futó reaktorra van szükség, ami nem feltétlen áll 

rendelkezésre. Ezzel szemben a rázatott lombikos kísérletek időben rövidebbek, egyszerre 

több lombikot is lehet tartani a rázóinkubátorokban és a mintavétel napi egyszer kielégítő, 

hiszen a spektroszkópiai mérésekhez szükséges mintavétel a mérések után történik. Ez a 

spektrumok felvételével együtt egy nap alatt kivitelezhető. 

2.7 NIR és Raman spektroszkópia alkalmazása CHO sejttenyészetek 

mérésére 

Az előző fejezetben felsorolt spektroszkópiai módszerek közül legszélesebb körben a 

NIR és Raman spektroszkópiai technikákat használták sejttenyészetek nyomon követésére és 

már szabályozására is [51]. Ennek a két technikának az alkalmazása köré épült az én 

dolgozatom is, azonban a mérési elveket csak röviden ismertetjük, a technikák részletes 

bemutatásától ezúttal eltekintünk, mivel mindkét módszer a kutatásban és az iparban is széles 

körben alkalmazott, bevett technikának számít. A szakirodalomban bőségesen rendelkezésre 

állnak források a NIR [46,52-54] és Raman [55-57] spektroszkópia elméleti hátterének 

megismeréséhez. 

A NIR és Raman spektroszkópia is rezgési spektroszkópiai módszer, mivel a mintában 

található molekulák kötéseinek rezgése eredményezi a spektrumot, azonban eltérő gerjesztési 

jelenség nyomán jutunk a detektálható rezgéshez. A NIR spektroszkópia esetében az 

infravörös fényt a molekulák elnyelik (abszorbeálják), ami a kötések rotációs-vibrációs 

állapotának megváltozásával jár. Ilyen értelemben tekinthető a NIR spektroszkópia rezgési 

spektroszkópiának. A Raman spektroszkópiai mérések során, ezzel szemben, a molekulák az 

általában NIR tartományban üzemelő, lézer természetű gerjesztősugárzást nem 

abszorbeálják, hanem szórják. De a fényszórásnak nem a rugalmas – amikor a sugárzás 

hatására gerjesztett állapotba kerülő molekula ugyanarra az energiaszintre tér vissza a 

gerjesztés megszűntével – hanem a rugalmatlan – amikor a molekula magasabb vagy 

alacsonyabb energiaszintre kerül – típusát használjuk ki, amit Raman szórásnak is neveznek. 

Raman esetében változás van az elektronállapotokban, míg NIR esetében csak a kötések 

gerjesztése történik. Ez a különbség mindkét technika esetén okoz előnyös és kevésbé előnyös 

tulajdonságokat, amelyek emlőssejt-tenyészetekben való alkalmazásuk során jelentkeznek. 



 

2.7.1 NIR és Raman spektroszkópia összehasonlítása emlőssejt-tenyészetek 

mérése szempontjából 

1. táblázat NIR és Raman spektroszkópia főbb jellemzői 

Az előző fejezetben említettek szerint a NIR tehát a fényelnyelés, abszorpció 

jelenségén alapul, míg a Raman a fény szóródásán. Ebből következik, hogy a NIR erős jelet ad, 

mivel az elnyelés nem egy sztochasztikus jelenség, szemben a Raman szórással. A rugalmatlan 

Raman szórásnak ugyanis nagyságrendekkel kisebb a valószínűsége, mint a rugalmas 

fényszórásnak, és ez nagyon kis energiaváltozást is jelent, ezért nehéz detektálni. Ezért a NIR 

egy-két perces mérési idejével szemben a merési idő több mint tíz perc is lehet olyan komplex 

rendszerekben, mint az emlőssejt-tenyészetek. Ennek az oka, hogy az értékelhető jelhez 

megfelelően sok fotonnak be kell találnia a detektorba. Ezt nehezíti a reflexiós mérési 

elrendezés, azaz a fénynyaláb nincs direkt visszavezetve a mérőfejbe a NIR-hez hasonlóan, 

hanem a mérőfej előtt néhány milliméterrel található a lézer fókuszpontja, ahol a tényleges 

fényszórás történik, és az innen minden irányba terjedő gyenge sugárzásból tud a mérőfej 

valamennyit felvenni. Tehát gyorsan lejátszódó folyamatokhoz, a mérendő komponens 

alacsony koncentrációja esetén a Raman nem praktikus. Viszont a Raman szelektivitása 

magasabb a NIR-hez képest, mivel nem átlapoló, széles, hanem élesebb, jobban definiált 

csúcsok jellemzik a spektrumokat. A sejttenyészetek tápoldatai mindkét technika számára 

tartalmaznak zavaró komponenseket. A NIR esetében a víz a legnagyobb mértékben zavaró 

Jellemző NIR Raman 

Jelenség Fényelnyelés Fényszórás 

Hullámszámtartomány 50-4000 cm-1 4000-12500 cm-1 

Mérési elrendezés Transzflexió Reflexió 

Jelerősség Nagy Gyenge 

Mérési idő 1-2 perc > 10 perc 

Kapcsolat Abszorbancia ~ Koncentráció Intenzitás ~ Koncentráció 

Szelektivitás Alacsony Magas 

Interferencia Sejtek, víz Fluoreszcencia 

Alkalmazhatóság Jó, többcsatornás Jó, többcsatornás 

Mintaelőkészítés Nincs Nincs 

Ár Alacsonyabb Magasabb 



 

komponens, ami a sejttenyészetek fő összetevője is. Ennek két erős csúcsa is van a NIR 

spektrumban, ami sok egyéb, alacsonyabb koncentrációban jelenlévő molekula csúcsát 

elnyomja, köztük valamilyen szinten a glükózét is. Ezért a NIR spektrumok elemzéséhez magas 

szintű kemometriai munkára van szükség, ami az elemzésbe bevont változók kiválasztásában 

és az információ (a spektrumokból kinyerhető szisztematikus változás) felszínre hozásában 

nyilvánul meg. A Raman spektrumokban zavaró hatásként jelennek meg a tápoldatban 

található fehérje jellegű molekulák, amelyek fluoreszcenciája erős alapvonalat ad. A 

tenyésztés előrehaladtával ez olyan mértéket is elérhet, ami az egyes csúcsokat elnyomja. 

Ezen segít a készülék lézerének jó megválasztása, mert minél nagyobb a hullámhossza, annál 

kisebb a fluoreszcens gerjesztése is. Azonban ez hátrány, tekintve, hogy az energiája is 

csökken, tehát még kisebb lesz az áthatolóképessége, és még gyengébb gerjesztést 

eredményez, amitől a mérés ideje is tovább nő. A fluoreszcencia hatása matematikailag 

relatíve egyszerűen kiküszöbölhető, mivel csak az alapvonal-eltolódást kell kiszűrni. Ezen felül 

a Raman spektrumok nem igényelnek különösen magas szintű kemometriai kezelést, mivel a 

csúcsok nyíltan hordozzák az információt. 

Mindkét mérési módszernek megfelelő az alkalmazhatósága, mivel az utóbbi időkben 

a Raman készülékekből is elérhetővé váltak a bemerülő szondával, több csatornán mérni 

képes készülékek. Ez NIR berendezések esetében már több mint tíz éve rendelkezésre állt, míg 

a Ramannál nem olyan régi fejlesztés. Ez leginkább az árukon érhető tetten. A NIR készülékek 

körülbelül ötödébe kerülnek a hasonló tudású Raman készülékeknek, ami még a nem olyan 

széleskörű elterjedtségüknek is köszönhető. Összefoglalva, méréstechnikai szempontból 

mindkét módszer reális alternatívája a másiknak, erősségekkel és gyengeségekkel. A Raman 

egyértelmű és legnagyobb fölénye a víz iránti érzéketlenségében nyilvánul meg, amit azonban 

a NIR erős jele, vagy árelőnye felül is írhat. Mindkét módszernek hátránya azonban a 

tradicionális, egyváltozós méréseket lehetővé tevő PAT eszközökkel szemben, mint például 

egy egyszerű pH mérő, hogy a spektrumok feldolgozása komoly matematikai, sokváltozós 

adatelemzési feladat, amely a felhasználóktól szakértelmet kíván. 

2.8 A spektrumértékelés matematikai módszerei 

A NIR és Raman mérések során felvett spektrumok általánosságban ezer-kétezer 

adatpontot tartalmaznak, ezért hogyha spektrum alapú kalibrációkat kívánunk létrehozni, 

sokváltozós adatelemzésre van szükség (4. ábra). A spektrumokat nemcsak mennyiségi, 



 

hanem minőségi értelemben is elemezhetjük, ami során magukat a spektrumokat vizsgálva 

nem észrevehető, rejtett változékonyságokat tudunk a spektrumokból kibontani. Ezekhez a 

vizsgálatokhoz a legtöbb esetben nem elegendő a nyers spektrumokat vizsgálni. Matematikai 

előkezelésre és akár bizonyos változók elemzésből való kihagyására lehet szükség. A 

dolgozatban bemutatott eredmények során az egyes módszerek közül a legtöbb módszerről a 

szakirodalomban gazdag forrásanyag található, ezért részletes matematikai bemutatásuktól 

eltekintünk, csak röviden, a spektrumok elemzése szempontjából lényeges különbségekre 

térünk ki, valamint az eredmények értékelése során használt fogalmakat vezetjük be. 

 

4. ábra Gyakran alkalmazott sokváltozós adatelemzési módszerek áttekintése 
LDA: Linear Discriminant Analysis; PLS-DA: Partial Least Squares-Discriminant Analysis; kNN: k-Nearest Neighbor; ANN: 

Artificial Neural Network; SVM: Support Vector Machine; PCA: Principal Component Analysis; MLR: Multiple Linear 
Regression; PCR: Principle Component Regression; PLSR: Partial Least Square Regression 

2.8.1 Minőségi és mennyiségi elemzésben alkalmazott algoritmusok 

Minőségi elemzést kizárólag főkomponens-elemzéssel (Principal Component 

Analysis, PCA) [58-62] végeztünk, ami a sokváltozós adatok változói számának csökkentése 

segítségével kiemeli a spektrumokban található legnagyobb változékonyságo(ka)t, majd 

kétdimenziós ábrán megjelenítve, ezek értelmezését lehetővé teszi. Ennek segítségével a 

különböző kísérletek közötti hasonlóságok, illetve különbségek figyelhetők meg, a 

spektrumokon keresztül. A PCA során a spektrumok két különböző, azonban logikailag 

összekapcsolt mátrixra bomlanak fel. Az egyik mátrix tartalmazza a score értékeket, amelyek 



 

azok a koordináták, melyek az eredeti spektrumokat reprezentálják az újonnan létrehozott 

vektortérben. Ezeket a vektorokat főkomponenseknek (Principal Component, PC), vagy látens 

változóknak (LV), vagy faktoroknak nevezzük. A másik mátrix a loading értékeket tartalmazza, 

amelyek a spektrumokat alkotó egyes változók súlyát, befolyását fejezik ki a score értékek 

meghatározásának során. A főkomponensek számítása úgy történik, hogy az egyes 

főkomponensek, csökkenő sorrendben, a spektrumokban található legnagyobb 

változékonyságokat magyarázzák. A főkomponensek egymáshoz viszonyítva ortogonálisak, 

ezért más-más forrásból származó változékonyságot magyaráznak, ami rendszerint a 

tenyésztés valamely fizikai, kémiai változásával, vagy a mérőrendszerrel hozható 

összefüggésbe. 

Mennyiségi elemzésre a jelenlegi ipari standard a részleges legkisebb négyzetek 

(Partial Least Squares, PLS) módszerén alapuló regressziós eljárás (Partial Least Squares 

Regression, PLSR), amelyet legszélesebb körben alkalmaznak, a legtöbb kereskedelmi 

forgalomban elérhető adatelemző szoftverben ez található [61-64]. Az eddigi CHO 

tenyészetekkel végzett munkák során kizárólag ezt használták [65]. Doktori munkám során 

viszont más algoritmusokat is kipróbáltunk, ezzel is jobban megismerve az adott mérőrendszer 

képességeit. A többszörös lineáris regresszió (Multiple Linear Regression, MLR) egy 

hagyományos regressziós módszer, ami az egyes spektrum változókat korreláltatja a 

referencia értékekkel [54,66,67]. További regressziós lehetőséget adatredukciós módszerek 

jelentenek, melyek közül a főkomponens regresszió (Principal Component Regression, PCR) 

valamint a már említett PLSR fordul elő legsűrűbben az irodalomban. Ezek a módszerek nem 

az eredeti spektrum értékekkel dolgoznak, mint az MLR, hanem transzformálják azokat. A PCR 

és PLSR is faktorokat számít, a PCA-hoz hasonlóan úgy, hogy a spektrumokban lévő legerősebb 

változékonyságokat tartalmazzák az egyes faktorok, matematikailag egymásra ortogonális 

vektorként. A tényleges regresszió ezekkel a vektorokkal kerül kiszámításra. A PCR esetében a 

látens változó képzés úgy megy végbe, hogy csak a spektrumokat veszi figyelembe az 

algoritmus, gyakorlatilag PCA-t végez, majd az így létrejövő látens változókat korreláltatja a 

referencia adatokkal [54,68]. A PLSR ezzel szemben már a faktor számítás során figyelembe 

veszi a referencia adatokat, és a faktorszámítást úgy végzi, hogy azok a spektrumokban 

található olyan változékonyságot írják le, amely egyidőben a referencia értékekben is 



 

megtalálható [61,63]. Emiatt belátható, hogy rendszerint a PLSR teljesít a legjobban, nem 

véletlen, hogy a szoftverekben is ezt az algoritmust találjuk leginkább. 

2.8.2 Spektrum előkezelési módszerek 

A regressziós algoritmusokat mondhatni soha nem alkalmazzák a nyers spektrumokon, 

hanem a regressziót mindig megelőzik különböző matematikai technikák abból a célból, hogy 

a spektrumokban rejtett információt kiemeljék, ezáltal a meghatározás minőségét javítsák, 

mivel a mérendő komponens szempontjából releváns csúcsok gyakran zajosak, vagy 

átlapoltak. Az adatelemzések során szinte minden esetben alkalmazott centrálás (Mean 

Center, MC) vagy autóskálázás (autoscale) a spektrumok alapvonal korrekcióját végzi, valamint 

nullaközépű, egységnyi szórásúvá transzformálja őket. Így egy időbeli folyamat mérése során, 

amelynél az alapvonal is változik, azonos kiindulási helyről indul minden spektrum. 

 

5. ábra Az egységnyi variancia (autóskálázás) és a centrálás (mean-centering) hatása grafikusan [69] 

Ezek az előkezelési módszerek azonban csak technikai jellegűek, a meghatározás 

pontosságát nem segítik, mivel a mérendő komponensre specifikus jeleket nem erősítik fel, a 

zajt nem csökkentik. A spektrumok deriválása egy bevett technika ebből a célból. NIR és 

Raman spektrumok esetében is gyakran alkalmazzák a Savitzky–Golay-féle deriváló 

algoritmust [70,71]. Ezzel a spektrum első, második vagy akár magasabb rendű deriváltját 

lehet kiszámítani. Ezen felül a szoftvernek meg kell adni, hogy hány spektrumpontra számítsa 

az algoritmus a deriváltat, amely így spektrumsimító hatása miatt egyidőben csökkenti a zajt, 



 

és ki is emeli a mérendő komponensre specifikus információkat. Azonban ezeket a 

beállításokat optimálni kell, mivel a túlzott simítás a csúcsok kisimítását is jelenti, ami 

jelvesztéssel jár, azaz végeredményben a kalibráció pontatlanabbá válik. 

További gyakran alkalmazott előkezelési technikák a sejtek fényszórásából adódó zajt 

csökkentő szóráskorrekciók, úgy mint a Standard Normal Variate (SNV) vagy a Multiplicative 

Scatter Correction (MSC) [54,61,67,72]. Ezek a módszerek is a mérendő komponens jelét 

erősítik azzal, hogy a zajt csökkentik. Az előkezelési technikákat nem szükséges külön-külön 

alkalmazni, hanem kombinálni is lehet, sőt célszerű őket. Raman spektroszkópia esetében 

gyakori, hogy a deriválást, amely az alapvonal korrekciót végzi, valamilyen szóráskorrekciós 

módszer követ, amivel így a sejtek fényszórásából adódó zaj is kiszűrődik, még pontosabb 

modellt eredményezve. 

2.8.3 Változókiválasztási módszerek 

Más jellegű, a kalibrációs modellre erős hatást gyakorló, rendszeresen alkalmazott 

előkezelés a változók kiválasztása. Ez azt jelenti, hogy nem a spektrum minden egyes változója, 

hanem csak bizonyos pontjai kerülnek a kalibrációs modellbe. NIR esetében, amikor a cél nem 

éppen a víztartalom meghatározása, akkor érdemes lehet a domináns vízcsúcsokat kiszűrni az 

elemzésből, hogy ne az határozza meg a spektrumokat. A mérendő komponensre 

érzékenyebb spektrumrégiókat manuálisan, vagy automatikus, matematikai módszerekkel 

vezérelt módon lehet kiválasztani. A manuális változókiválasztáshoz az adott mérendő 

komponens spektrális viselkedését szükséges jól ismerni, vagyis azt, hogy hol lennének csúcsai 

a mérendő komponensnek a spektrumban, természetesen hasonló mátrixban, mint ahogy a 

mérés maga történik. Ezt irodalmi forrásokból is ki lehet deríteni, valamint hígítási sor 

készítésével saját mérések segítségével is meg lehet határozni. Látható, hogy a manuális 

változókiválasztás munkaigényes, sőt akár új mérések végzésére is szükség lehet, ennek 

ellenére ezeket a módszereket is rendszeresen alkalmazzák [73]. 

Az automatizált, valamilyen kemometriai algoritmuson alapuló változókiválasztási 

módszerek is időigényesek, de inkább a számítási igényük miatt. Xiaobo és mtsai. részletesen 

bemutattak különböző lehetőségeket [74], melyek közül NIR spektroszkópiai elemzések 

kapcsán használtak már többet is, mint például az interval Partial Least Squares (iPLS) [75] 

vagy a Genetic Algorithm [76] technikákat [77]. A kettő közül az iPLS az egyszerűbb, gyorsabb, 



 

kevesebb optimálást igénylő és szélesebb körben elterjedt, ezért a dolgozatban is ez kerül 

bemutatásra. 

Az iPLS elnevezésben az „interval” előtag azért szerepel, mert a változószelekció során 

spektrum intervallumokra történik PLS modellillesztés, majd azokba az intervallumokba 

tartozó változók kerülnek kiválasztásra, amely intervallumok a legkisebb kereszt-validációs 

hibát (RMSECV) eredményezik. A számításhoz a program a kiválasztási paraméterek kezdő 

értékeinek megadását igényli (6. ábra). 

 
6. ábra iPLS változókiválasztási módszer felhasználói felülete és beállítási lehetőségei 

Az iPLS változó kiválasztást forward vagy reverse módon lehet végezni. A forward 

esetben az algoritmus kiválasztott intervallum nélkül kezd, és folyamatosan hozzáadja a 

legjobb intervallumot, azt, aminek használatával a legkisebb RMSECV értékű PLS modell 

számítódott, amíg el nem éri a beállított méretet. Ezzel szemben a reverse kezdetben az összes 

változót használja, és kizárja a legrosszabbakat a további elemzésből, amíg a beállított számot 

el nem éri. Az előzőekből következik, hogy a kiválasztandó intervallumok számát és az 

intervallumok méretét is meg kell adni. Az intervallumok mérete, az egy-egy intervallumba 

tartozó szomszédos változók száma. Természetesen, az intervallumok és azok méretének 

szorzata nem lehet nagyobb az összes adatpont számánál. Az intervallumok számát 

automatikus módon is ki lehet választatni. Ekkor a program annyi intervallumot választ, ami 

fölött már nem csökken az RMSECV értéke. Az intervallumok egymáshoz képesti 

elhelyezkedését a lépésköz beállításával lehet meghatározni. Ha az intervallumok méreténél 

kisebb számot adunk meg, akkor az egyes intervallumok átlapolnak, ha nagyobbat, akkor pedig 

annyi változó marad ki az elemzésből a két intervallum között, amennyivel nagyobb a 

lépésköz, mint az intervallum méret. Az átlapolás növeli az analízisre fordított időt, mert egy 



 

változó több intervallumba is bekerülhet, mert minden egyes intervallum mozgó ablakként 

pásztázza végig a változókat. Továbbá megnöveli a túlillesztés esélyét is. Automatikus lépésköz 

beállításnál nem marad ki egy változó sem, az első intervallum után hézag nélkül következik a 

második, de átlapolás sem lép fel. A matematikai előkezelés és a kereszt-validáció beállításai 

megegyeznek a fő PLS modell beállításaival, és az iPLS során ezek vannak érvényben. 

Az iPLS változókiválasztás is tehát alapos optimálást igényel, de előnyösebb lehet a 

használata a manuális változószelekciónál, különösen olyan esetekben, amikor valamilyen 

alacsony koncentrációjú komponenst kívánunk mérni, aminek a jele nem nyilvánul meg 

egyértelmű spektrumcsúcsban. A PLS módszer – amit az iPLS is használ – a 

regressziószámításnál figyelembe veszi a referencia értékeket is, ami miatt olyan 

spektrumrészletekkel is képes korrelációt találni, amelyek a manuális változókiválasztásnál 

kihagyásra kerülnének, mivel ott a mérendő komponensnek nincsenek, vagy rejtettek a 

csúcsai, ezáltal a modellépítésben nem venne részt. Az viszont, hogy nincsen csúcs, nem jelenti 

azt, hogy egy adott változó, vagy változókból álló spektrumrész nem mutat a referencia érték 

változásával hasonló változékonyságot, azaz készíthető modell a segítségével. Ezt viszont csak 

egy matematikai módszer képes bizonyossággal felismerni. A PLS-nek a jó korreláció felismerő 

képességét lehet kihasználni a Variable Importance in Projection (VIP) funkció segítségével. 

Ennek során a PLS becsli, hogy az egyes változók mennyire fontosak a modellt alkotó score 

értékek képzésénél. Ezt lehet változókiválasztásra használni. 

A változószelekciót minden esetben kellő körültekintéssel kell végezni, ez 

természetesen igaz magára a kalibrációkészítésre is, hogy az alul- vagy túlillesztést elkerüljük. 

Abban az esetben, hogyha túl kevés változóra építjük a modellt, az túl specifikus lesz arra a 

néhány változót tartalmazó adatsorra (túlillesztett lesz), ami elsőre jó, hiszen a teszt 

adatsorban a mérendő komponenst alacsony hibával fogja becsülni. Viszont, amint egy új 

adatsorban kisebb eltérések vannak, ahhoz képest, amivel a modell készült, ezt a 

változékonyságot nem fogja a modell lefedni, tehát az új adatsort már pontatlanabbul fogja 

becsülni, azaz a modelltranszfer csak feltételesen valósítható meg. Ennek ellentéte az 

alulillesztés, aminek a végeredménye ugyanúgy egy pontatlan becslés. Túl sok változó 

kiválasztása esetén, melyek nem tartalmaznak elég, a mérendő komponensre specifikus 

információt, a modell bármilyen adatsor alapján is becsülne, pontatlan kimenetelű becslést 

fog adni. 



 

A mindennapi gyakorlatban nem az alul, hanem a túlillesztés szokott megjelenni, 

hiszen a felhasználók a minél pontosabb becslésre törekszenek, amit az automatizált 

változókiválasztási algoritmusok jól kihasználnak. Ezért egyensúlyt kell találni a modell 

pontossága, és az adott adatsor specificitása között, amit leginkább a modell különböző 

adatsorokon való tesztelésével lehet megtenni [77]. Éppen ezért, korábbi munkák között sem 

találni nagyon olyat, ahol nem több kísérlet, vagy gyártás adatait elemezték volna [65,71]. 

Viszont a különböző tenyészetek újabb változékonyság forrásai lehetnek, hiszen tenyészet és 

tenyészet, valamint lépték és lépték között is van eltérés. Ahhoz, hogy robusztus kalibrációs 

modellt lehessen készíteni, a kalibrációs adatsornak a teljes rendelkező adatmennyiséget jól 

kell reprezentálnia [78]. A modell robusztusságot tipikusan több adat kalibrációba való 

bevonásával lehet javítani, mivel így nő az adatok által lefedett változékonyság [79]. 

2.9 NIR spektroszkópia alkalmazási példák az irodalomból 

A két technika közül a NIR spektroszkópia hamarabb vált elérhetővé a Raman 

spektroszkópiánál, ezért az volt az első, aminek fermentációkban és sejttenyészetekben 

történő alkalmazásáról tanulmányok születtek [49], már jóval a PAT koncepció 2004-es 

megszületése előtt [80]. Először at-line mérési elrendezésben mértek asztali készülékekkel 

fermentáció és sejttenyészet felülúszókat [80-83]. Az eredmények kielégítően pontosak (a 

pontosság kritériumát néhány sorral később adjuk meg) voltak fermentáció illetve 

sejttenyészet nyomonkövetési célokra, mivel a becslés hibája 0,49 és 3,51 mM között volt. Az 

eredeti PAT koncepció – azaz a valósidejű nyomonkövetés – felé az első nagy lépést Arnold és 

mtsai. [79] tették meg, akik először alkalmaztak in-situ, sterilizálható szondát sejttenyészetek 

mérésére, hiszen a glükóz koncentráció szabályozáshoz valós időben kell a NIR spektrumokat 

is felvenni. Habár a spektroszkópiai feltételek nem kedvezőek a NIR spektroszkópia számára a 

vizes sejttenyészetben, amint azt Arnold és mtsai. is megjegyezték munkájukban, az in-situ 

mérési elrendezéssel meg tudták közelíteni a korábbi at-line mérések pontosságát. Sőt, a 

0,53 mM-os pontosság egészen közel volt az általunk használt referencia módszer (Cedex Bio-

HT) hibájához, amit azonban árnyal, hogy a modellben 11 faktort használtak, tehát – ismerve 

a spektrumok számát – nem zárható ki a túlillesztés. Henriques és mtsai. öt laboratóriumi 

léptékű reaktorral 1,84 mM-os pontosságot értek el, mindössze négy faktorral [78]. Ezzel 

szemben Clavaud és mtsai. [84] csak 12,3 mM-os pontosságot értek el, igaz ipari léptékű 

sejttenyészeteknél, de ez túl magas hiba a nyomonkövetéshez. 



 

A mi nézeteink szerint a glükóz meghatározás pontosságának 5 mM vagy az alatti 

értéknek kell lennie, hogy biztonságos szabályzást lehessen vele kialakítani. Berry és mtsai. 

már publikáltak [73], igaz Raman spektroszkópiai méréseken alapuló, glükóz koncentráció 

szabályozási eredményeket. A beállított koncentráció 12,5 mM volt, amitől egy esetleges 

pontatlan méréssel ha 5 mM-lal bármely irányba eltérünk, azt a sejtek még elviselik, mert sem 

olyan magas nem lesz a koncentráció, hogy nagy mennyiségben káros melléktermékek 

képződjenek, sem olyan alacsony nem lesz, hogy a sejtek éhezzenek, ezáltal a növekedés 

leálljon. 

NIR esetében a pontos glükóz meghatározást, mint azt már korábban említettük, 

nagyban nehezíti a víz erős elnyelése, ami ezáltal elfedi az alacsony koncentrációjú (pl. a 

glükóz) komponensek jelét a spektrumban. Ezért már korábbi munkákban [78,84,85] is 

kihagyták az 5000 cm-1 és 7000 cm-1-es hullámszámoknál megfigyelhető vízcsúcsokat a 

spektrumok elemzéséből. Ehhez a korábban ismertetett manuális, vagy automatizált 

változókiválasztási módszereket valamelyikét vették igénybe [74,77,78]. A gyenge glükóz jelet 

erősítésére az eddig megjelent közleményekben többféle előkezelési megoldásokat 

alkalmaztak [78,84,86]. Az első és második deriváltak a leggyakrabban használt technikák, 

mivel nem csak a növekedő sejtszámból adódó alapvonal-eltolódást küszöbölték ki, de a 

glükózjelet is erősítik [84]. Azonban a sejttenyészetben lévő sejtek fényszórását is korrigálni 

kell, amit leginkább az SNV valamint az MSC előkezelésekkel tették [78]. A rendelkezésre álló 

sejttenyészetek által lefedett változékonyság elemzésére Henriques és mtsai. [78] PCA-t 

alkalmaztak. A score ábrák segítségével megjelenítették az egyes futások közötti, csak 

dimenzió redukció után érzékelhető különbségeket, ami abban nyújtott segítséget, hogy 

melyik adatsort használják kalibrációs, melyiket validációs (teszt) célra [84]. Azonban a legtöbb 

korábbi közleményben nem vizsgálták a léptékek között fellépő változékonyságot, mivel csak 

egy léptékű tenyészetekből vettek fel NIR spektrumokat [78,84]. A léptéknövelés hatása, 

valamint több lépték együttes használata, és egy globális NIR alapú glükóz koncentráció 

modell fejlesztését még nem közölték. 

Doktori munkám első részében CHO sejttenyészetek teljes léptéknövelését követtem 

nyomon, rázatott lombik mérettől az 5000 literes termelő léptékig NIR spektroszkópia 

segítségével. A célunk az volt, hogy a glükóz koncentráció becslésének, korábbi 

közleményekben megjelent pontosságát megközelítsük, vagy alacsonyabbat érjünk el, amihez 



 

a különböző léptékű CHO sejttenyészetekben felvett spektrumokat külön-külön és kombinálva 

is elemeztük, hogy az adatmennyiség növelésének hatását megvizsgálhassuk. Célunk ezzel 

annak kimerítő elemzése volt, hogy el lehet-e érni NIR spektroszkópiai alapú glükóz 

meghatározással hasonló pontosságot, mint más ígéretes spektroszkópiai módszerekkel (pl. 

Raman) – amint azt már az irodalomban láttuk (ld. 2.10 Raman spektroszkópia alkalmazási 

példák az irodalomból c. fejezet) – és viszonyítási alapot hozzunk létre az ipari léptékű CHO 

sejttenyészetek valós idejű NIR mérései becslési pontosságának tekintetében. Mindeközben 

az is célunk volt, hogy a modell léptéknövelhetőségét is vizsgáljuk a laboratóriumi rázatott 

lombiktól az 5000 literes ipari méretig. 

2.10 Raman spektroszkópia alkalmazási példák az irodalomból 

CHO sejttenyészetek Raman spektroszkópiai méréseiről 2011-ben jelentek meg az első 

közlemények, majd az ígéretes eredményeknek köszönhetően az in-line Raman alkalmazása 

gyorsan terjedt [51,65,87]. A NIR-rel szemben a Raman spektroszkópia nem érzékeny a 

hőmérsékletre, de ami különösen lényeges, hogy a víznek nincs Raman elnyelése, ezáltal kiváló 

technika vizes oldatokban – amilyenek a sejttenyészetek is – mennyiségi meghatározásra. 

Változószelekcióra azonban a Raman esetében is szükség volt, és a munkaigényesebb 

manuális módszereket használták [88]. A matematikai előkezelések közül ugyanolyan jellegű 

előkezelési módszereket érdemes a Raman esetében is használni, mint a NIR-nél, hiszen a 

rendelkezésre álló adatok jellege, és a spektrumváltozók, valamint a referencia értékek közötti 

lineáris összefüggés is megegyezik. Ugyan a Raman esetében az alapvonal-eltolódást kevésbé 

a sejtek fényszórása, nagyobbrészt a tápoldatban található fehérjék fluoreszcenciája okozza, 

a bevált deriválás itt is megoldja a problémát, mivel egyidőben korrigálja az alapvonal-

eltolódást és simítja a spektrumokat, ezáltal csökkenti a fényszórásból eredő zajt. Ezt MSC és 

SNV előkezelésekkel lehet kombinálni, és akár tovább javítani a meghatározás pontosságán 

[73,88]. 

Amint a Raman készülékek elérhetővé váltak in-situ mérésekre is, rövid időn belül 

közöltek eredményeket, nemcsak glükóz koncentráció nyomonkövetési, hanem szabályozási 

rendszerekről is [49,65]. Abu-Absi és mtsai. voltak az elsők, akik bebizonyították, hogy a 

Raman spektroszkópia képes több (glükóz, laktát, glutamin, glutamát, ammónia) tenyésztési 

paramétert valós időben mérni, 500 literes, fed-batch CHO sejttenyészetekben [87]. Hasonló 

eredményre jutottak Whelan és mtsai. [89], akik két évvel később az első (meglehetősen 



 

bonyolult) Raman-alapú glükóz koncentráció szabályozási modellt alkották meg [90]. A Raman 

spektroszkópián alapuló glükóz-koncentráció szabályozást széleskörben tanulmányozták 

Berry és mtsai., akik elsőként mutatták meg a glükóz szabályzás termékminőségre gyakorolt 

előnyös hatásait, valamint javasoltak egyszerűbb, az iparban használatos eszközökkel is 

megvalósítható szabályozási rendszert [73]. Berry munkatársaival a modellek 

transzferálhatóságát is vizsgálta, kis (5 l), félüzemi (200 l) és üzemi léptékű (2000 l) futások 

között. Több kalibrációs modellt is készítettek, nem csak a termelő lépték glükóz 

koncentrációjának becslésére. A modellek teljesítménye jobb volt, hogyha a gyártásból 

származó spektrumok is részt vettek a kalibrációs modell felépítésében. Összeségében az volt 

látható, hogy a NIR méréseknél a Raman pontosabban becslő modelleket eredményezett, 

mivel a becslések hibái 1,82-6,3 mM-os koncentráció között ingadoztak [73,87,91]. 

A NIR és a Raman spektroszkópia eddigi alkalmazásai alapján nem volt teljesen 

egyértelmű, hogy melyik mérőrendszernek milyen teljesítménye lenne, azonos körülmények 

között, és az eddigi alkalmazások csak indirekt összehasonlítást tettek lehetővé. Ezért az volt 

a célunk, hogy egy teljesen azonos körülmények között kivitelezett méréssorozattal 

állapítsuk meg, hogy a két technikának milyen glükóz koncentráció becslési képessége van 

CHO sejttenyészetekben. Mindehhez, már a korábbi munkánk [92] során is alkalmazott 

rázatott lombikos modellrendszernek (ld. 2.6 Rázatott lombikos modellrendszer c. fejezet) a 

továbbfejlesztett változatát kívántuk használni, ami így lehetővé tette, hogy a glükóz 

koncentrációt szétkapcsoljuk minden más tenyésztési paramétertől, de a sejttenyészet mátrix 

(sejtek, tápoldatkomponensek) megmaradjon. Ennél a kísérletnél sem maradtunk meg csak 

a lombikos léptéknél, hanem a rázatott lombikokból származó spektrumokra fejlesztett 

modelleket bioreaktorokból származó spektrumokra is transzferálni kívántuk, mivel egy jó 

modellrendszernek olyan modelleket kell tudni létrehozni, amelyeket – mégha minimális 

megkötéssel is, de – később a mindennapi gyakorlatban is használni lehet. 

Legszélesebb körben a PLS algoritmust használták NIR és Raman spektroszkópia alapú 

kalibrációk készítésére, CHO tenyészetek glükóz meghatározása céljából. Azonban a Raman 

spektrumok elemzése és az eddigi eredmények azt sugallották, hogy más, egyszerűbb 

matematikai módszer is megközelítheti a PLS-sel elért pontosságot, mivel a Raman 

spektrumok relatíve éles, magas jel-zaj arányú csúcsokkal tartalmazzák a glükózra vonatkozó 

információt. Az MLR algoritmust már korábban is alkalmazták élesztő fermentációk Raman 



 

spektroszkópiával történő nyomonkövetésére [93] – igaz másfajta mérési elrendezésben, 

mint a dolgozatban bemutatott eredményeknél – de az MLR CHO sejttenyészetek esetén is 

sikeresen alkalmazható lehet. Különösen akkor, hogyha a megfelelő változókiválasztási és 

spektrum előkezelési módszerek támogatják a regressziót. Ezt korábban még senki nem tette, 

ezért a dolgozatomban egy új megközelítést, egy manuális, PCA score érték alapú 

változókiválasztási módszert, valamint a már említett automatikus változókiválasztási 

algoritmusokat tettük próbára MLR, PCR és PLSR regressziós technikákkal. Célunk az volt, 

hogy megvizsgáljuk, a megfelelő változókiválasztási módszerekkel az MLR és PCR technika 

meg tudja-e közelíteni, vagy akár meg is tudja haladni a bevett PLSR technikával elért 

eredményeket, és ebben a kérdésben is viszonyítási alapot hozzunk létre az algoritmusok 

alkalmazása tekintetében. Ezzel egyidőben a változókiválasztás PLSR-re gyakorolt hatását is 

elemezni kívántuk. 

  



 

3 Célkitűzés 

A dolgozatban bemutatásra kerülő munka célkitűzéseit pontokba rendezve a következőkben 

lehet összefoglalni. 

1. CHO sejttenyészetek teljes léptéknövelési folyamatának nyomonkövetése NIR 

spektroszkópia segítségével, amivel azt vizsgáltam, hogy lehet‑e NIR spektroszkópia alapú 

glükóz meghatározással hasonló pontosságot elérni, mint más ígéretes (pl. Raman) 

spektroszkópiai módszerekkel. Ezzel célom volt viszonyítási alapot létrehozni az ipari 

léptékű CHO sejttenyészetek valós idejű NIR mérések becslési pontosságának 

tekintetében. 

2. Rázatott lombikos modellrendszerben, teljesen azonos körülmények között kivitelezett 

méréssorozattal kívántam megállapítani, hogy a NIR és Raman spektroszkópiának milyen 

glükóz koncentráció becslési képessége van CHO sejttenyészetekben. 

3. Meg kívántam vizsgálni, hogy a rázatott lombikok segítségével fejlesztett modelleket, ha 

bioreaktorokból származó spektrumokra transzferáljuk, a NIR és Raman spektroszkópia 

alapú modellek képesek-e a mindennapi gyakorlat szerint kivitelezett bioreaktoros 

sejttenyészetek glükóz koncentrációját becsülni. 

4. Választ kerestem arra, hogy a megfelelő változókiválasztási módszerekkel az MLR és PCR 

technika meg tudja-e közelíteni, vagy akár meg tudja-e haladni a bevett PLSR technikával 

elért glükóz koncentráció becslés pontosságot. 

5. Elemezni kívántam a különböző változókiválasztási módszerek PLSR modellekre gyakorolt 

hatását. 

  



 

4 Anyagok és Módszerek 

4.1 Sejttenyésztés 

Doktori munkám során mAb-termelő CHO sejttenyészeteket vizsgáltam. A 

sejtvonalakat és a tenyésztéshez szükséges eszközöket, berendezéseket minden esetben a 

Richter Gedeon Nyrt. biztosította. A sejttenyésztést kémiailag definiált, szérummentes, 

kereskedelmi forgalomban elérhető tápoldatban végeztük, rátáplálásos (fed-batch) módon. A 

rátáplálást is kémiailag definiált, szérummentes, kereskedelmi forgalomban elérhető rátápláló 

oldattal tettük. A rátápláláson felül, a glükóz koncentráció függvényében 2 M töménységű 

glükóz törzsoldatot is adagoltunk a tenyészetekhez, hogy a megfelelő glükóz koncentrációt 

biztosítsuk. Az eljárásaink minden esetben a szokásos ipari standardnak megfelelően 

történtek, tehát az eredményeink a szakirodalomban található közleményekkel 

összevethetők. 

4.1.1 Sejttenyésztés rázatott lombikokban 

Két kísérletsorozatban használtunk rázatott lombikos sejttenyészeteket 

spektroszkópiai mérésekhez. A lombikos kísérletek célja mindkét esetben azonos volt: több 

napos, bioreaktoros tenyészetekkel összevethető mátrixszal rendelkező, magas 

életképességű sejttenyészetek előállítása, melyekben a glükóz koncentráció közel nullára 

csökken a tenyésztés végére. A sejttenyésztési fázis után a glükóz koncentrációt, glükóz 

törzsoldat segítségével, lépcsőkben beállíthattuk (részletesen ld. a 4.1.3 Rázatott lombikok 

glükóz koncentrációjának beállítása és spektrumok felvétele c. alfejezetben), így a mérési 

rendszer mátrixa (ideértve a sejteket és a tápoldatban megtalálható minden komponenst) 

bioreaktoros tenyészetekkel közel azonos, azonban a glükóz koncentráció lépésről-lépésre 

változik. Ez megteremtette a lehetőségét a glükóz meghatározás minőségének zavartalan 

vizsgálatára. 

Az első rázatott lombikos kísérletsorozat során négy lombikban tenyésztettünk, 

melyeknek az eredményeit a léptéknövelés nyomonkövetése NIR spektroszkópiával 

kísérletben használtuk fel. A második rázatott lombikos kísérletsorozat során nyolc lombikot 

tenyésztettünk, melyeket a NIR és Raman spektroszkópia összehasonlítási kísérletek során 

használtunk fel. Az első kísérletsorozat során 280 ml tápoldatot oltottunk 0,5-0,7 millió sejt/ml 

koncentrációjú sejtszuszpenzióval, a tápoldatot pedig sorrendben 8 mM, 1,2 mM és 2 mM L-

Glutamin, L-Fenilalanin és L-Tirozin (Sigma-Aldrich) koncentrációra állítottuk be. A lombikokat 



 

ezután rázóinkubátorban tároltuk, 37 °C hőmérsékleten, 5 %-os CO2 koncentrációban, 

110 rpm fordulatszámon. Két rázatott lombik egy alkalommal, a tenyésztés harmadik napján, 

a második kettő viszont két alkalommal, a tenyésztés harmadik és ötödik napján kapott 

rátápláló oldatot, amelyeket ezért az első két lombik 7 napos korával szemben 9 napos 

korukban állítottunk le. A leállítás kritériuma minden esetben az volt, hogy a glükóz 

koncentráció 1,5 mM alá essen, tehát a sejttenyészetben gyakorlatilag ne legyen glükóz. A 

rátápláló oldaton felül a második két lombikban, a tenyésztés hetedik napján, 8 mM-ra 

állítottuk a glükóz koncentrációt a 2 M-os glükóz törzsoldat segítségével, hogy a sejttenyésztés 

idejét így meghosszabbítsuk. 

A második kísérletsorozatban nyolc rázatott lombikos sejttenyészetet futtattunk. 

150 ml térfogatú, 12 mM L-Glutamin kiegészítést tartalmazó tápoldatot oltottunk 

0,5-0,7 millió sejt/ml koncentrációjú sejtszuszpenzióval, 500 ml térfogatú lombikban. Az 

inkubációs paraméterek hasonlóak voltak az első kísérletsorozathoz, azonban a CO2 

koncentráció 8 %-os volt. Négy sejttenyészet kétszer, a tenyésztés harmadik és ötödik napján, 

másik négy sejttenyészet háromszor, a tenyésztés harmadik, ötödik és hetedik napján kapott 

rátáplálást, kereskedelmi forgalomban elérhető, szérummentes rátápláló oldatból. Ezen felül 

mindegyik tenyészet glükóz koncentrációját 25-30 mM-osra állítottuk a tenyészet negyedik 

napján, és 15 mM-ra a hatodik napon. Az eltérő rátáplálás miatt a sejttenyészetek egy nap 

különbséggel, hét, illetve nyolc nap után lettek leállítva, miután a glükóz koncentráció 3 mM 

alá esett, de a sejtek életképessége még bőven 85 % felett volt. 

Minden rázatott lombikos sejttenyészetből naponta mintát vettünk, amelyekből 

Countess™ automatikus sejtszámoló berendezéssel (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA) az élő sejtszámot és életképességet (viabilitás), valamint a Nova StatStrip Xpress® 

glükózmérő készülékkel (Nova Biomedical Corp., Waltham, MA, USA) a glükóz koncentrációt 

határoztuk meg. Ezen felül a sejttenyészet pH-ját is megmértük egy asztali pH mérő 

készülékkel, majd 0,5 M nátrium-karbonát oldattal 7 fölé emeltük a tenyészet pH-ját, ami 

korábbi tapasztalatok alapján, a sejtek életképességére igen jótékony hatással volt. 

4.1.2 Sejttenyésztés bioreaktorokban 

A rázatott lombikokon felül bioreaktorokban is végeztünk sejttenyésztést, mivel az 

ipari léptékű sejttenyésztés bioreaktorokban folyik, a glükóz koncentráció in-line 

nyomonkövetésének megvalósítása a bioreaktorokban a legégetőbb kérdés. Munkám során 



 

10 l (Sartorius AG, Göttingen, Németország), 20 l (Bioengineering AG, Wald, Svájc), 100 l 

(Bioengineering AG, Wald, Svájc), 1000 l (Bioengineering AG, Wald, Svájc) és 5000 l 

(Bioengineering AG, Wald, Svájc) hasznos térfogatú bioreaktorokban végzett 

sejttenyészetekben vettem fel spektrumokat. 

 

7. ábra Két 10 literes léptékű Sartorius Biostat bioreaktor és a Bruker Matrix-F NIR spektroszkóp a Richter 
Gedeon Nyrt. budapesti fejlesztő laboratóriumában 

A tenyésztett sejtvonal, tápoldat, rátáplálás, szabályozás minden esetben megegyezett 

a rázatott lombikoknál alkalmazottakkal. Természetesen a tenyésztések hosszabb 10-14 

naposak voltak, emiatt többszöri rátáplálással és szükség szerint a 2 M-os törzsoldatból glükóz 

adagolással. A tenyésztési paraméterek kismértékű változtatásai a rázatott lombikokhoz 

képest a spektrumokat nem befolyásolták, ezért azoknak részletes ismertetésétől ebben a 

fejezetben eltekintünk, és az eredmények tárgyalásánál utalunk majd azokra a paraméterekre, 

amelyeknek jelentősége volt a spektrális elemzésben. A bioreaktoros sejttenyészetekből is 

minden nap legalább egy mintavétel történt, hasonló paraméterek mérésével, mint a rázatott 

lombikos sejttenyészetek esetén. Ezen felül a mintákat centrifugálás után (3000 rpm, 10 min) 

egy CEDEX BioHT (Roche Diagnostics GmbH, Basel, Svájc) típusú felülúszó elemző készülékkel 

is lemértük, ami a gyártásközi mérésnél pontosabb glükóz értéket adott (a módszer, gyártó 

által megadott pontossága ±0,1 mM, glükózra vonatkozóan), ezért a későbbiekben a 



 

spektroszkópiai modellkészítésnél is ezeket az eredményeket használtuk referencia céljából. 

Sajnos, azokon a napokon, amikor rátápláló tápoldat adagolás nem, csak 2 M glükóz oldat 

adagolás történt a glükóz adagolás után nem volt mintavétel, ezért ezekben az esetekben a 

glükóz koncentrációt a beadagolt mennyiség alapján számítással becsültük. 

4.1.3 Rázatott lombikok glükóz koncentrációjának beállítása és spektrumok 

felvétele 

A rázatott lombikos sejttenyészetek akkor kerültek leállításra, amikor a glükóz 

koncentráció 1,5 vagy 3 mM alá esett, tenyésztéstől függően. Ennek jelentősége csak abban 

volt, hogy mennyire tudtuk a kalibrációs intervallumot lefelé kinyújtani, azaz a 0 mM-os glükóz 

koncentrációt elérni. Ez a koncentráció a normális sejttenyésztés esetén kerülendő, mivel a 

túl alacsony glükóz koncentráció ugyanúgy káros a sejtekre, mint a túl magas, ahogy azt a 

bevezetésben már említettük. A leállítást követően a teljes tenyészetet tiszta Erlenmeyer-

lombikokba öntöttük, és mágneses keverőre helyeztük, 100 rpm-es kevertetéssel (8. ábra). A 

keverés megakadályozta, hogy a sejtek leülepedjenek, azonban nem generált akkora 

nyíróerőt, hogy a sejtmembránok integritását veszélyeztesse, a sejtek beltartalmának 

tápoldatba kerülése így nem veszélyeztette a kísérlet reprezentativitását. A glükóz 

koncentrációt minden lombikban hét vagy nyolc lépésben a leálló glükóz koncentrációtól (ez 

határozta meg a lépések számát) egészen 60 mM koncentrációig emeltük, 2 M-os glükóz 

törzsoldat adagolásával, amely lefedte a bioreaktoros sejttenyészetekben jellemző glükóz 

koncentráció tartományt. Ezt követően az in-line szonda segítségével NIR és/vagy Raman 

spektrumokat rögzítettünk, minden egyes koncentráció beállításnál, amely pontos 

kivitelezését a következő fejezetben részletezem. Továbbá mintát is vettünk minden egyes 

lépésnél, aminek a glükóz koncentrációját a CEDEX BioHT készülékkel megmértük, hogy a 

későbbi kalibrációkhoz referencia értékként használjuk. Mivel a glükóz koncentrációt nem a 

bemérés alapján számoltuk, hanem mértük és az így kapott értéket használtuk referenciaként, 

a törzsoldatból bemérés pontosságára nem kellett akkora hangsúlyt fektetnünk, csak a 

„lépésközöket” kellett jól kialakítani. 



 

 

8. ábra Spektrumfelvétel sematikus ábrája rázatott lombikokban 

A rázatott lombikos modellrendszer alkalmazása lehetővé tette, hogy a glükóz 

koncentráció változását a bioreaktoros kísérletekhez teljesen hasonló spektroszkópiai 

körülmények között (a fényt szóró sejtek, elnyelést és fluoreszcenciát okozó metabolitok, 

aminosavak) detektáljuk, ami ezáltal a kalibrációba beépíthető lett. Modellrendszerünk másik 

előnye volt, hogy a teljes kísérlet csak egy hét hosszúságú volt, szemben a bioreaktros 

kísérletek általában 10-14 napos hosszával, ezért ezzel a módszerrel a folyamatfejlesztés korai 

fázisában nagymennyiségű adatot, gyorsan tudunk előállítani, ami akár már az első 

bioreaktoros kísérletek előtt rendelkezésre áll. 

4.2 Spektrumfelvétel 

4.2.1 NIR spektroszkópia 

A NIR spektrumokat egy BRUKER Matrix-F (Bruker Optics GmbH, Ettlingen, 

Németország) FT-NIR készülékkel vettük fel, 11988,0–4297,0 cm−1-es tartományban. A 

készüléket az OPUS szoftver (Bruker Optics GmbH, Ettlingen, Németország) 6.5-ös verziója 

vezérelte, InGaAs detektorára pedig 10 m hosszúságú optikai kábel közvetítésével érkezett a 

fény, ami egy INGOLD csatlakozóval ellátott IN271P típusú bemerülő, transzflexiós szondán 

(2 mm optikai úthossz) keresztül érintkezett a mintával. Minden spektrum 256 teljes 

tartomány letapogatásának átlagából állt, 8 cm−1-es felbontással. A rázatott lombikos 

kísérletek során a szondát manuálisan merítettük be a sejttenyészetekbe, majd az egyes 

glükóz koncentráció lépcsők között tisztított vízzel az optikai ablakot átmostuk, hogy elkerüljük 

a minták közötti keresztszennyezést. A rázatott lombikos és bioreaktoros kísérletek közötti 



 

hasonlóságot azzal is biztosítani kívántuk, hogy ténylegesen ugyanazt a mérőműszert és 

szondát használtuk, ugyanazokkal a beállításokkal mindegyik mérési feladathoz. A 

bioreaktoros kísérletek során a szonda a reaktorok INGOLD csonkjába volt szerelve, és helyben 

sterilezve. A sejttenyésztés alatt öt percenként vettünk fel egy-egy spektrumot, azonban ezt a 

SiPAT v4.1 (Siemens AG, Munich, Németország) szoftver vezérelte, de ugyanolyan 

beállításokkal, mint a rázatott lombikoknál. 

4.2.2 Raman spektroszkópia 

A Raman spektrumokat egy Kaiser Raman Rxn2 Hybrid (Kaiser Optical Systems, Inc., 

Ann Arbor, MI, USA) típusú spektroszkóppal vettük fel. A mintákat 400 mW-os teljesítményű, 

785 nm-es lézerrel sugároztuk be, egy ötméteres optikai kábelen keresztül, egy fix fókuszú 

bIO-Optic-220 (Kaiser Optical Systems, Inc., Ann Arbor, MI,USA) in-line bemerülő szonda 

segítségével. A spektrométert az iC RAMAN 4.1 (Mettler-Toledo, Greifensee, Svájc) szoftver 

vezérelte, amely a spektrumokat spc formátumban mentette. A spektrumok az 1890,0–

200,0 cm−1 Raman shift tartományban kerültek felvételre. Egy spektrum 75 db, 10 s expozíciós 

idővel rögzített spektrum aggregáltja, ami 15 perces spektrum rögzítési ciklusokat 

eredményezett, folyamatos üzemben. Exportálás előtt, a spektrumokat a beépített kozmikus 

sugárzást eltávolító, valamint intenzitáskorrekciós algoritmusokkal kezelte a szoftver. A 

sejttenyészeteket tartalmazó Erlenmeyer-lombikok, valamint a bioreaktorok betekintő 

ablakai alumínium fóliával voltak lefedve a spektrum rögzítések alatt, hogy a külső 

fényforrásból bekerülő fényszennyezést elkerüljük. 

4.3 Adatelemzési módszerek 

A dolgozatban bemutatott különböző kísérletek esetében az adatfeldolgozás végcélja 

– azaz a minél pontosabb glükóz koncentráció becslés készítése sokváltozós modell 

segítségével – mindig azonos volt, ezért az adatelemzési koncepció és a munka menete 

mindegyik kísérletnél is közel azonos volt, viszont a megvalósítás részletei több esetben is 

különböztek. Az alapkoncepciót, az alkalmazott módszereket és teljesítménymutatókat ebben 

a fejezetben, de a könnyebb érthetőség végett, az elemzés részleteit az eredmények 

fejezetben, a kísérleti eredményekkel együtt tárgyaljuk. 

Az adatok minden esetben a Matlab (The MathWorks, Inc., Natick, MA, USA) szoftver 

segítségével kerültek elemzésre, a kemometriai modellezést pedig a Matlab-ba beépülő 

PLS_Toolbox (EigenvectorResearch, Inc., Manson, WA, USA) segítségével végeztük. 



 

A kísérleti adatok megismerését minőségi elemzéssel kezdtük. Ennek célja az volt, hogy 

a spektrumokban felfedezhető, de egyszerű spektrumábrázolással nem észrevehető 

változékonyságokat, ezáltal a kísérletek spektrumai közötti hasonlóságokat és 

különbözőségeket kiemeljük, valamint ezek alapján a kísérletek és mérések közötti eltérésekre 

is következtetéseket tegyünk. Ehhez a változóredukciós módszerek közül a főkomponens 

elemzést alkalmaztuk, aminek a score és loading értékeit elemeztük ábrázolás után. A score 

értékeket tudtuk a spektrumok és egyes kísérletek közötti különbségek, hasonlóságok 

spektroszkópiai alátámasztására igénybe venni. A loading értékekből viszont az egyes 

spektrumváltozók súlyának mértékét a PCA modellben tudjuk megbecsülni. 

A minőségi elemzés után következett a mennyiségi elemzés, amely során a 

spektrumváltozók és a referencia értékek közötti regressziós modellt készítettünk, annak 

érdekében, hogy ismeretlen minták glükóz koncentrációját a spektrum alapján becsülni 

tudjuk. Erre a munkánk túlnyomó többségében a számos előny miatt legelterjedtebben 

alkalmazott részleges legkisebb négyzetek (Partial Least Squares, PLS) módszer segítségével 

végeztük, de alkalmaztuk a Multiple Linear Regression (MLR) és Principal Component 

Regression (PCR) módszereket is (részletesen ld. 2.8.1 Minőségi és mennyiségi elemzésben 

alkalmazott algoritmusok c. alfejezet). 

Az elemzéseket azonban nem a nyers spektrumokon végeztük, hanem először 

matematikai előkezelésekkel korrigáltuk azokat. A munkánk során a Savitzky–Golay 

algoritmusú deriválás, Standard Normal Variate (SNV), Multiplicative Scatter Correction 

(MSC), mint fényszórás- és zajkorrekciós előkezelési módszerek, valamint az Autoscale és 

Mean Center, mint skálázó, normáló előkezelési módszerek kerültek alkalmazásra. Az egyes 

módszereket egyedül, vagy akár egymás kombinációjaként is használtuk, attól függően, hogy 

hogyan támogatták jobban a regressziós algoritmust, azaz eredményeztek jobb teljesítményű 

modellt. Az alkalmazott előkezelési módszereket és azok pontos beállításait az 5. Eredmények 

és értékelésük c. fejezet vonatkozó alfejezeteiben, az egyes kísérleteknél közöljük. 

További, a modellalkotás pontosságát elősegítő lépés még a tényleges kalibráció előtt, 

a mérendő komponensre specifikusabb spektrumváltozók kiválasztása, amelyet indokolt 

esetekben, főként a NIR spektrumok elemzése során alkalmaztunk. Változószelekció 

segítségével a spektrumoknak azokat a változóit választjuk ki és használjuk később 

regresszióra, amelyek értékeinek változása a legerősebb összefüggést mutatja a 



 

meghatározandó anyaggal. Ezáltal csökken a változók száma, amelyeket a modellépítéshez 

használunk, és azok specifikusak is lesznek a meghatározandó anyagra. Azonban törekedni kell 

az egyensúlyra az analitikum és a nem analitikum specifikus változók között, hogy 

általánosságban, a sejttenyésztés körülményeire vonatkozó információk is beépülésre 

kerüljenek a modellbe, amelyek ezáltal növelik annak robusztusságát. A dolgozatban 

bemutatott munka során manuális és automatikus változószelekciót is alkalmaztunk. Manuális 

változószelekció a loading-ok, illetve a Variable Importance in Projection (VIP) ábra elemzése 

alapján történt. Automatikus változószelekciót az iPLS segítségével végeztünk. Korábbi 

tapasztalataink alapján, forward módban használtuk, automatikus lépésközzel, a látens 

változók száma pedig 15-ben volt maximálva, azonban az intervallumok számát és méretét 

változtattuk. Az így meghatározott változókat használtuk a későbbiekben modellépítés 

céljából. Az iPLS során csak az Autoscale normálási módszert, mint előkezelést alkalmaztuk. 

A mennyiségi meghatározás során a rendelkezésre álló adatokat mindig kettő, egy 

kalibráló és egy validáló részre osztottuk. A kalibráló modell minden esetben úgy készült, hogy 

az előkezelések, változószelekció beállításait a validáló adathalmazzal teszteltük, majd az 

eredmények alapján úgy módosítottuk a beállításokat, hogy a számított teljesítménymutatók 

alapján a legjobb glükóz predikciós teljesítményt érjük el. A további lépésekben ezeket a 

modelleket finomítottuk a kalibrációs adathalmazhoz több adat, vagy más validáló adatok 

felhasználásával. 

A kalibráció és a predikció teljesítményét a PLS_Toolbox szoftver által számolt 

teljesítménymutatók segítségével jellemeztük. A kalibrációs modellek összevetése során 

figyelembe vettük a Pearson-féle korrelációs koefficiens (Pearson’s correlation coefficient, R2), 

a kalibráció hibájának (root-mean square error of calibration, RMSEC), torzításának (bias) 

értékét. A predikció esetében is a korrelációs koefficiens és a torzítás, de legfőképpen a 

predikció hibájának (root-mean square error of prediction, RMSEP) értékét elemeztük. A 

korrelációs koefficiens a modell egyenesre illeszkedési jóságát adja meg, a predikció esetében 

pedig a spektrumok alapján prediktált pontok képzeletbeli egyenesre illeszkedését jelzi. A 

kalibárció hibája minden esetben a becslés várható pontosságáról ad felvilágosítást, tehát a 

felhasználó számára ez a leginformatívabb teljesítménymutató, azonban a többi mutató és a 

modellhez tartozó ábrák nélkül veszélyes csak ez alapján az egy érték alapján kijelentéseket 

tenni. A modellek összetettségét a látens változók száma is jól jellemzi és felvilágosítást ad a 



 

modell túl- illetve alulillesztettségéről, ami inkább a spektrumokban található, mérendő 

anyagra vonatkozó információk minőségéről ad felvilágosítást. 

  



 

5 Eredmények és értékelésük 

5.1 Glükóz koncentráció meghatározása NIR spektroszkópiai eszközökkel 

CHO sejttenyészetek léptéknövelésének nyomonkövetése során 

A doktori munkához is kapcsolható eredményeinket – az emlőssejttenyészetek glükóz 

koncentrációjának NIR spektroszkópia segítségével történő meghatározásáról – először 

2014-ben publikáltuk [92]. A cikkben tárgyalt kísérlet kapcsán fejlesztettük ki annak a rázatott 

lombikos modellrendszernek az elődjét, melyet a későbbi munkák során továbbfejlesztve 

használtunk, és a dolgozatban is részletesen bemutatásra kerül. Az ezt követő első munkában 

a modellrendszer segítségével megállapítottuk a glükóz predikció pontosságának bioreaktoros 

kísérletek során elméletileg elérhető értékét in-line NIR spektroszkópia esetén, ami 3-5 mM-os 

glükóz koncentráció körüli értéknek bizonyult, attól függően, hogy melyik sejttenyészet glükóz 

szintjét prediktáltuk. Azonban ez a munka csak a lombikos (1 liter) léptéket vizsgálta, a 

folyamatfejlesztés során alkalmazott nagyobb (20 és 100 liter), illetve termelő (1000 és 

5000 liter) léptékekből származó spektrumokat, valamint a modelltranszfert egyáltalán nem 

vizsgáltuk, így a folytatás iránya adott volt, ami a doktori munka első feladatát jelentette. 

5.1.1 Kísérleti rendszer és vizsgált NIR spektrumok 

A Richter Gedeon Nyrt. jóvoltából lehetőségünk adódott, hogy egy teljes 

technológiafejlesztési folyamatot NIR spektroszkópiai mérésekkel is nyomonkövessünk, a 

rázatott lombikos mérettől egészen a termelő, 5000 literes léptékig. Ezzel teljes képet 

kaphattunk nemcsak a NIR spektroszkópia nagyobb volumenű reaktorokban mutatott 

viselkedéséről, hanem a kalibrációs modellek egyes léptékek közötti átvihetőségéről is, amit 

ilyen átfogóan korábban még senki nem vizsgált. 

Munkánk során rázatott lombikos, valamint 20, 100, 1000 és 5000 literes léptékű 

bioreaktoros sejttenyészetek (2. táblázat) NIR spektrumait vettük fel. A sejttenyésztést és a 

spektrumok felvételét a 4. Anyagok és Módszerek c. fejezetben leírt séma szerint végeztük. A 

teljes munka adatgyűjtés része mintegy három éves időtartamot ölelt fel. A sejttenyésztés 100 

és 20 literes léptékű tenyészetekkel indult, majd az 1000 literes lépték következett, amik 

között még egy, újabb 100 literes tenyészet is volt. Az 5000 literes tenyészetek az utolsó két 

1000 literessel egyidőben történtek. A spektrumokat minőségi és mennyiségi elemzésre is 

felhasználtuk. A minőségi elemzés segítségével a spektrumokban található változékonyságot 

kívántuk feltérképezni, és jellemzést adni a NIR spektroszkópia általános viselkedéséről, 



 

valamint az egyes léptékek közötti különbségekről. Összesen négy PCA modellt készítettünk. 

Az első két modell mind a 998 spektrumváltozót tartalmazta, de az egyik modell esetében csak 

centrálás, majd a másik modellnél MSC és centrálás kombinálásával végeztünk előkezelést. A 

második két modell, a 4. Anyagok és Módszerek c. fejezetben leírt módon, az iPLS 

változókiválasztási algoritmus segítségével kijelölt 149 változót tartalmazta, előkezelésnek 

pedig ugyanazt a két variációt alkalmaztuk, mint az első két modellnél. 

2. táblázat A rendelkezésre álló tenyészetek időrendi sorrendben 
* rázatott lombik és nem bioreaktor 

A minőségi elemzést a mennyiségi modellezés követte, amelynek végcélja minden 

esetben a termelő, 5000 literes lépték tenyészeteiben a glükóz koncentráció minél pontosabb 

becslése volt. Először a rendelkezésre álló tenyészeteket léptékenként külön-külön 

felhasználva készítettünk összesen négy PLS modellt. Ezt követően az egyes léptékek 

Sorszám Betűjel 
Lépték 
[liter] 

#1 100L 01 100 

#2 100L 02 100 

#3 20L 04 20 

#4 20L 05 20 

#5 20L 06 20 

#6 20L 07 20 

#7 R45 1000 

#8 100L 09 100 

#9 RM1-4 1* 

#10 Q4A 1000 

#11 Q51 1000 

#12 Q52 5000 

#13 Q54 1000 

#14 Q55 5000 

#15 Q56 1000 

#16 Q61 5000 

#17 Q63 5000 

#18 Q64 5000 



 

tenyészeteit különböző kombinációkban összevonva is felhasználtuk modellkészítésre, amely 

újabb négy modellt eredményezett (Részletesen ld. a 3. táblázatban). Az így előállt 

adatsorokat 4.3 Adatelemzési módszerek c. alfejezetben leírt módszerekkel dolgoztuk fel, és 

a modellek előkezelését és változókiválasztását optimáltuk. A modelloptimálás sikerességét 

minden esetben a predikció teljesítménymutatói segítségével állapítottuk meg, különösen a 

becslés hibájának (RMSEP) és a modell alul-, illetve túlillesztését jól jelző látens változók 

(faktorok) számának értékelésével. 

5.1.2 NIR spektrumok bemutatása 

A vizsgált sejttenyészetekben felvett NIR spektrumok az erősen vizes közegek 

spektrumaira jellemző sajátosságokat mutatták (9. ábra, bal). A spektrumokat két vízcsúcs 

uralta 5000 cm-1 és 7000 cm-1 hullámszámnál. Mivel a spektrumfelvételt 2 mm-es optikai 

úthosszal végeztük, ezért a vízmolekulák a teljes fénymennyiséget elnyelték, amely 

eredményeképp különösen az 5000 cm-1 magasságában található vízcsúcs „letört”, tehát csak 

a detektor – mint félvezető – sötétárama erős zaja volt megfigyelhető. A 12000 cm-1 és a 

7500 cm-1 közötti tartományban alacsony jel-zaj arányt figyeltünk meg. Irodalmi adatok 

alapján [81] tudjuk, hogy a spektrumnak ez a része nem hordoz glükózra vonatkozó 

információt, inkább a spektrum 4000 cm-1-hez közelebbi változói. A méréseinket bemerülő 

optikai szondával végeztük, melyből a jeleket üvegszálas kábel közvetítette a készülékig. Ennek 

köszönhetően, a 4000 cm-1-től (ami 2500 nm-nek, a NIR tartomány határának felel meg) az 

5000 cm-1-es vízcsúcsig tartó, kisebb energiájú szakaszt nem tudtuk teljes egészében mérni, 

mivel itt – az üvegszál, most nem részletezett fizikai tulajdonságai miatt – a spektrumok 

rendkívül zajossá, értelmezhetetlenné válnak. A spektrumnak ezt a részét tehát, mint 

potenciális glükóz detektálási helyet, amelyet küvettás mérési elrendezést használó asztali 

készülékekben modellalkotásra már alkalmaztak [81,83], nem tudtuk kihasználni. A két nagy 

vízcsúcs közötti részt viszont már korábbi munkánkban [92] is sikeresen határoztuk meg, mint 

a spektrumok egyik, glükózra specifikusabb része, mivel a spektrumnak ebben a 

tartományában egyértelműen összefügg az abszorbancia a glükóz koncentrációval. Igazán a 

több száz mM koncentráció különbség okoz jól érzékelhető abszorbancia különbséget, de 

emlőssejttenyészetek esetén, ahol a legmagasabb glükóz koncentráció 50 mM környékén 

alakul, a spektrumok gyakorlatilag egy sávban maradnak (9. ábra, bal), ezért habár azt 

várnánk, hogy a glükóz koncentráció szerint rendeződjenek, a glükóz szerint nem tudtunk 



 

különbséget tenni a spektrumok között. Az 9. bal ábrán látható alapvonal-különbség a 

spektrumfelvétel módja, illetve az egyes tenyészetek eltérő sejtkoncentrációja miatt volt. 

Ennek magyarázatát részletesen az 5.1.5 Glükóz koncentráció meghatározása NIR 

spektroszkópiai eszközökkel CHO sejttenyészetek léptéknövelésének nyomonkövetése során 

– az eredmények magyarázata c. alfejezetben fejtjük ki. Természetesen a negatív 

abszorbancia, mint fizikai jelenség nem értelmezhető. Ennek oka a háttérkorrekció volt. A 

vízcsúcsok erős domináló hatását kompenzálandó, a készülék erősítése úgy volt beállítva, hogy 

a relatíve kis változásokat okozó jelenségeket is detektálni tudjuk, mivel az alacsony 

koncentráció miatt gyenge jellel rendelkező glükózt kívántuk mérni. Azonban ez a háttérmérés 

– pontosabban a vele való korrigálás – azt okozta, hogy amikor a háttér értékét a mintáról 

kapott spektrumból kivontuk, a spektrum bizonyos részein az abszorbancia negatív lett. Ez a 

jelenség a spektrumalapú modellalkotásokra semmilyen hatással nem volt, mivel a 

spektrumok feldolgozása során matematikai előkezeléseket végzetünk, amelyek egyben a 

spektrumok alapvonal-korrekcióját jelentette. MSC előkezelés hatására a spektrumok szűk 

abszorbancia sávba rendeződtek, teljesen hasonlóak lettek (9. ábra, jobb). 

 

9. ábra Az öt különböző léptékű tenyészetek NIR spektrumai előkezelés nélkül (balra), MSC előkezelés után 
(jobbra) 

5.1.3 Minőségi eredmények (PCA) 

5.1.3.1 Összes spektrumváltozót tartalmazó modellek 

Az első két modell a teljes mérési spektrumtartományt (11988–4297 cm-1) alkalmazva 

készült. Az egyik esetben a NIR spektrumokat csak centráltuk, a másik esetben először MSC, 

majd azt követően centrálással előkezeltük. Az első főkomponens (Principal Component, PC 1) 

– az előkezelési módszertől teljesen függetlenül – a változékonyság több mint 85%-át írta le, 



 

míg a második főkomponens (PC 2) ennél jóval kevesebbet. Természetesen nemcsak az első 

kettőt, hanem magasabb számú főkomponenseket is vizsgáltunk – a 10. főkomponenssel 

bezárólag –, de ezek bemutatásától eltekintenünk abban az esetben, ha segítségükkel további 

összefüggésekre nem tudunk következtetni.  

A csak centrált spektrumokra készült modell score ábrája alapján úgy tűnt, hogy PC 1 a 

bioreaktoros és a rázatott lombikos tenyészetekben felvett spektrumok közötti 

változékonyságot írja le (10. ábra). A rázatott lombikos spektrumokat jelző pontok az ábrán 

egy kompakt csoportba álltak össze, jól elkülönülve (levetítve a PC 1 értékét megjelenítő 

vízszintes tengelyre) a bioreaktoros tenyészetek spektrumait jelző pontoktól, mind az első, 

mind a második PC esetében is. Ez azt jelentette, hogy hiába volt hasonló a sejttenyésztési 

technológia (ugyanaz a tápoldat, fed-batch rendszer), ugyanaz a mérőműszer, a rázatott 

lombikos spektrumok – a PCA modell értelmében – szignifikánsan különbséget mutattak 

bármely bioreaktoros tenyészethez hasonlítva. Ennek fő oka az lehet, hogy, habár a rázatott 

lombikos modellrendszerünk a sejtek fényszórási tulajdonságát alapvetően jól modellezi, más 

spektroszkópiailag zavaró hatásokat nem. Ilyen zavaró hatások lehetnek például a reaktorok 

levegőztetésből származó légbuborékok (mint a sejtektől eltérő törésmutatóval és alakkal 

rendelkező optikai elemek), vagy a sejtek szétesése a hosszú tenyésztési idő alatt, ami 

nagyobb mennyiségű sejttörmeléket juttat a rendszerbe, mint ami a rázatott lombikos 

tenyészetek során jelen volt. A bioreaktorok és a rázatott lombikok között megfigyelhető 

távolságokat a score értékekben tehát a lombikos modellrendszer által nem modellezett 

jelenségek összegzett spektroszkópiai hatása okozta, valamint a lombikos és bioreaktoros 

spektrumok közötti alapvonal-eltolódás, amit a centrálás nem teljesen tudott kompenzálni. A 

rázatott lombikos kísérletek score értékeit megjelenítő pontjainak tömör elhelyezkedése 

pedig egyértelműen arra utalt, hogy a rázatott lombikos kísérletek a sejtszám vagy a metabolit 

koncentrációk tekintetében a reaktoros kísérletek pillanatképeinek tekinthetők csupán, mivel 

a tenyésztés dinamikáját nem modellezik. 



 

 

10. ábra Az öt különböző léptékben rögzített NIR spektrumok PCA score értékei minden spektrumváltozóra 
illesztett PCA modell esetében, a spektrumok centrálással történő előkezelése után 

A második főkomponens a léptékek és az egyes tenyésztések közötti, kevésbé 

jelentékeny (valamivel több, mint 11%-os leírt) változékonyságot magyarázta. Nem voltak 

technológiai különbségek, sem eltérés az előre beállított folyamatparaméterektől, ezért azok 

nem magyarázhatják a megfigyelteket. Ellenben a sejttenyésztés, tehát a NIR spektroszkópiai 

mérések mátrixa – mivel egy élő rendszerrel dolgoztunk, ezért teljesen jogosan – kisebb 

mértékben változott, valamint, talán még nagyobb súllyal, a spektrumban megfigyelhető, 

5000 cm-1 körüli, „letört” vízcsúcs változása, zaja jelent meg a modellben. Ezeknek a 

jelenségeknek a spektrumokra gyakorolt hatásait a matematikai előkezelés némiképp 

tompította. 

Az alapvonal-eltolódást nagymértékben elimináló MSC előkezelés után az egyes 

főkomponensek szerepe látszólag felcserélődött (11. ábra). Ugyan továbbra is az első PC írja 

le a variancia túlnyomó többségét, azonban ez a variancia a léptékek és az egyes tenyészetek 

közötti eltérésekből származott (11. ábra). A második PC mutatta a rázatott lombikok és a 



 

bioreaktorok közötti különbséget, valamint a 100 literes lépték tenyészetei közötti eltéréseket 

is leírta. A nyers spektrumokra készült első PCA modellel szemben, az előkezelt spektrumokra 

készített második modell második főkomponense csak fele akkora részben magyarázta az 

általa leírt változékonyságot, mint az első modell esetében a PC 2, ami azt is jelezheti, hogy az 

MSC előkezelés eredményesen csökkentette a rázatott lombikok és a bioreaktorok közötti 

változékonyságot. 

 

11. ábra Az öt különböző léptékben rögzített NIR spektrumok PCA score értékei minden spektrumváltozóra 
illesztett PCA modell esetében, a spektrumok MSC előkezelése után 

5.1.3.2 Glükózra specifikus 149 spektrumváltozót tartalmazó modellek 

A második két PCA modellhez nem minden spektrumváltozót használtunk fel, hanem 

csak a spektrum 149, glükózra specifikus változóját. Ezt a 149 változót az iPLS algoritmus 

segítségével választottuk ki a mennyiségi modellek készítése közben a 4.3 Adatelemzési 

módszerek c. alfejezetben leírtak szerint. Az első PCA modell, amit megvizsgáltunk, csak 

centrálással volt előkezelve. Hasonlóan a teljes spektrumra készült modellhez, gyakorlatilag az 

első főkomponens felelt a 149 változóval készült modell esetében is a változékonyság zöméért 

(12 ábra). Ez a rázatott lombikos és a bioreaktoros tenyészetek közötti különbséget 



 

magyarázta. A zajos, glükóz szempontjából nem informatív változók (pl. vízcsúcsok) 

elemzésből kihagyása nem csökkentette, éppen ellenkezőleg, növelte a rázatott lombikos és 

a bioreaktoros tenyészetek közötti változékonyság részarányát a modell által leírt teljes 

változékonyságban. Ezt a teljes spektrummal készült modellhez képest magasabb PC 1 által 

leírt variancia aránya jelezte (12 ábra). Azonban a spektrumváltozó-kiválasztás jótékonyan 

hatott a tenyésztések közötti, korábban megfigyelhető nagyfokú változékonyságra (12 ábra), 

aminek csökkenése a zajos vízcsúcsok kizárásának következménye.  

 

12. ábra Az öt különböző léptékben rögzített NIR spektrumok PCA score értékei 149 db glükózra specifikus 
spektrumváltozóra illesztett PCA modell esetében, a spektrumok centrálás előkezelése után 

Az MSC előkezelés után készült PCA modellben a PC 1 aránya csökkent valamelyest a 

teljes spektrummal készült modell PC 1 arányához képest, tehát a további előkezelés a 

lombikok és bioreaktorok közötti változékonyságot is csökkentette. Azonban ebben a 

modellben az első főkomponens nem kizárólag a rázatott lombikok és a bioreaktorok közötti 

változékonyságot írta le (13 ábra). A 100 literes lépték pontjaiból egy csoport eltolódott a 

lombikos kísérletek pontjainak irányába (ezt a második főkomponens mentén is 



 

megfigyelhető), aminek azonban sem technológiai, sem spektroszkópiai okát nem találtuk. 

Ezért a későbbi mennyiségi elemzésből sem hagytuk ki. Mindazonáltal a bioreaktoros 

tenyészetek közelebb voltak egymáshoz az előkezelés után, tehát a változékonyságuk jobban 

átfedett. 

 

13. ábra Az öt különböző léptékben rögzített NIR spektrumok PCA score értékei, 149 db glükózra specifikus 
spektrumváltozóra illesztett PCA modell esetében, a spektrumok MSC előkezelése után 

5.1.4 Mennyiségi eredmények (PLS) 

5.1.4.1 Egy lépték NIR spektrumait tartalmazó modellek 

Az első PLS modellt a rázatott lombikok spektrumaira készítettük, amivel az 

5000 literes termelő léptékben rögzített öt sejttenyészet (2. táblázat) glükóz koncentrációját 

együtt becsültük. A modell alkalmas volt a glükóz meghatározására, amit a 1,5 mM-nál 

alacsonyabb kalibrációs hiba és a 0,97-nél magasabb R2 érték jelzett (14. ábra). Azonban a 

modell predikciós képessége nem volt kielégítő (3. táblázat), mivel a prediktált pontok a batch 

és fed-batch fázisban is nagyban szórtak a referencia adatokhoz képest. Habár a kalibrációs 

spektrumok lefedték a prediktált glükóz koncentráció tartományát, a változékonyságban 



 

megfigyelt általános különbség a lombikok és a bioreaktorok között – amit a PCA ábrákon is 

az előzőekben láthattunk – úgy jelentkezett, hogy a mennyiségi kalibráció átvitelét nem tette 

lehetővé. Azaz a lombikos NIR alapú glükóz kalibráció nem tudta a tenyésztés paramétereit és 

dinamikáját a szükséges mértékben különválasztani ahhoz, hogy a kidolgozott kalibráció a 

rázatott lombikos léptékről nagyobb léptékre transzferálható legyen. A szétválasztásra azért 

lett volna szükség, hogy a glükóz koncentráció meghatározását ne torzítsák a sejttenyésztés 

jellegzetességei, és kizárólag, tisztán a glükóz koncentráció változása legyen a kalibráció 

alapja. A lombikos modellrendszer viszont arra megfelelt, hogy az in-situ, in-line NIR 

spektroszkópia alkalmazhatóságát és határait CHO tenyészetekben teszteljük, de egy 

tényleges bioreaktoros tenyészetet nem modellezett megfelelően, mivel tulajdonképpen 

in-line módszerrel, de a tenyésztés szempontjából off-line mértünk. A modell 

pontatlanságának okait a dolgozat 5.1.5 Glükóz koncentráció meghatározása NIR 

spektroszkópiai eszközökkel CHO sejttenyészetek léptéknövelésének nyomonkövetése során 

– az eredmények magyarázata c. alfejezetében ismertetjük. 

 

14. ábra A rázatott lombikos kísérletben felvett spektrumok alapján készített PLS modell prediktált glükóz 
koncentráció értékei a referencia módszerrel mért koncentráció függvényében 



 

A rázatott lombikos kísérletek spektrumai után a különböző bioreaktoros léptékekben 

felvett spektrumokat is felhasználtuk modellek készítésére, az egyes tenyészetek spektrumait 

léptékenként együtt kezelve. A PLS modell predikciós képessége (R2, RMSEP) nagymértékben 

javult, ha a 20 literes lépték spektrumaira készült a modell (3. táblázat). Azonban egy erőteljes 

kettőség volt megfigyelhető a batch és fed-batch fázisok között (15. ábra). A modell jóval 

pontosabb volt a batch fázis alatt, míg a fed-batch fázisban, 20 mM-os koncentráció alatt a 

pontok szórtak. Az 5,3 mM-os RMSEP értéket árnyalta, hogy a modell fed-batch fázisban nem 

tudott különbséget tenni 18 és 5 mM-os glükóz koncentráció között, ha a mért és prediktált 

értékek ábráját elemeztük. A 20 literes léptékkel rendelkezésre álló adatmennyiség talán nem 

volt elegendő az 5000 literes termelő lépték prediktálásához, valamint a pontatlanság 

magyarázható a 20 mM alatti koncentrációnál a NIR spektrumban csak gyengén megjelenő 

glükóz jellel is. 

 

15. ábra A 20 literes léptékű sejttenyészetekben felvett spektrumok alapján készített PLS modell prediktált 
glükóz koncentráció értékei a referencia módszerrel mért koncentráció függvényében 



 

A 100 literes lépték spektrumaival készült PLS modell hasonló predikciós képességet 

mutatott, mint a 20 literes lépték spektrumaira épülő modell (3. táblázat). Különbség volt 

azonban, hogy a regressziós egyenes meredeksége jobban eltért az ideálistól, valamint a 

prediktált pontok is szélesebb tartományban szórtak (16. ábra). Egy 100 literes léptékű 

tenyészet kisebb mértékben kilógónak volt tekinthető, amit a korábbi PCA ábrákon is 

(11., 13. ábra) megfigyeltünk már. Ez lehetséges magyarázata a modell gyengébb 

teljesítményének, mivel ugyanaz a hatás, ami miatt a PCA score értékben kilógó volt az a 

tenyészet, eltolódást okozhatott a PLS modellben is, ami a predikció során vált nyilvánvalóvá. 

 

16. ábra A 100 literes léptékű sejttenyészetekben felvett spektrumok alapján készített PLS modell prediktált 
glükóz koncentráció értékei a referencia módszerrel mért koncentráció függvényében 

A modellezésre használt harmadik spektrumcsoport az 1000 literes léptékű 

tenyészetekben felvett spektrumokat tartalmazta. A kalibrációs eredmények hasonlóak voltak 

a 100 literes léptékhez, de a predikciós eredmények már a pontosabban becslő, 20 literes 

léptékkel kapott számokkal mutattak nagyobb hasonlóságot (3. táblázat, 17. ábra). Azonban a 

prediktált pontok egy része itt is távolabb esett az ideális, 0 tengelymetszetű és 1-es (azaz 45°-



 

os) meredekségű, egyenestől, ami viszont nem volt akkora hatással a regressziós egyenesre, 

mint az előbbi esetben. 

 

17. ábra A 1000 literes léptékű sejttenyészetekben felvett spektrumok alapján készített PLS modell prediktált 
glükóz koncentráció értékei a referencia módszerrel mért koncentráció függvényében 

5.1.4.2 Léptékeket kombináltan tartalmazó modellek 

A modellek által lefedett változékonyság növelésének és ezáltal pontosabban 

prediktáló modellek készítése céljából, az egyes léptékek NIR spektrumait kombinálva is 

alkalmaztuk PLS modell készítésére. Ettől azt vártuk, hogy a több, különböző léptékű 

tenyészetekből származó adat robusztusabb, alacsonyabb hibájú, eltolódás (bias) nélküli PLS 

modellt eredményez. A rázatott lombikok spektrumait azonban nem kombináltuk a reaktoros 

rendszer spektrumaival, mert a korábbi gyenge eredmények és a nagy különbség – amit a PCA 

ábrákon megfigyeltünk – miatt nem vártuk tőle, hogy a predikciót javítani fogja. Tehát a 20, 

100 és 1000 literes léptékeben felvett spektrumokat minden kombinációs lehetőség szerint 

egyesítettük, majd PLS modelleket készítettünk, amivel az 5000 literes termelő lépték öt 

tenyészetének glükóz koncentrációját ugyanolyan rendszer szerint prediktáltuk, ahogy az 

előző fejezetben is. 



 

A 20 és 100 literes léptékű adatok kombinálásával kaptuk a legalacsonyabb predikciós 

hibát a többi kombinációval készített modellhez képest, vélhetően azért, mert ezek a 

spektrumok fedték le a legjobban a termelő lépték spektrumainak változékonyságát 

(3. táblázat). A 4,18 mM-os RMSEP érték elfogadható predikciós pontosságot jelent, valamint 

a pontok is a regressziós egyenes körül, szűken szórtak. A modell viszont nem tudott 

különbséget tenni a fed-batch szakaszban a 10 mM és a 20 mM-os pontok között, ami a mért 

és prediktált értékek ábráján követhető (18. ábra). Véleményünk szerint – a 2.9 NIR 

spektroszkópia alkalmazási példák az irodalomból c. alfejezetben ismertetetteket is 

figyelembe véve – ez lehet az elérhető pontosság határa a CHO tenyészetekben in-line NIR 

spektroszkópiai méréssel. A modellt a kilógó 100 literes léptékben felvett spektrumok nélkül 

is teszteltük, azonban az eredmények nem javultak, a predikció pontatlanabb volt. A 20 és 

1000 literes, valamint a 100 és 1000 literes léptékű tenyészetekre készült modellek esetében 

a pontok még nagyobb tartományban szórtak a 20 mM alatti koncentrációknál, ezért azoknak 

az eredményeit nem mutatjuk be. 

 

18. ábra A 20 és 100 literes léptékű sejttenyészetekben felvett spektrumok alapján készített PLS modell 
prediktált glükóz koncentráció értékei a referencia módszerrel mért koncentráció függvényében 



 

Az 1000 literes lépték spektrumait kombinálva a 20 és a 100 literes lépték adataival, a 

modell teljesítménye hasonlónak volt tekinthető a csak a 20 és 100 literes léptékű 

spektrumokat tartalmazó modell eredményeivel (3. táblázat, 19 ábra). 

 

19. ábra A 20, 100 és 1000 literes léptékű sejttenyészetekben felvett spektrumok alapján készített PLS modell 
prediktált glükóz koncentráció értékei a referencia módszerrel mért koncentráció függvényében 

Jelentős eltolódást sem a batch, sem a fed-batch fázisban nem tudtunk megfigyelni. 

Azonban ez a modell (19. ábra) 11 látens változóval tudott hasonló pontossággal prediktálni, 

mint az előző, 8 faktoros modell (18. ábra), mivel ennek a három (20, 100 és 1000 literes) 

lépték adatait tartalmazó modellnek még több változékonyságot kellett magába foglalni, mint 

az előző, két (20 és 100 literes) lépték spektrumait tartalmazó modellnek. Azaz a több adat 

nem eredményezett pontosabb predikciót, hanem éppen ellenkezőleg: a predikciós hiba, ha 

csak kevéssel is, de nagyobb volt. Ezért is tanácsos mindig egyszerűbb modellt használni, 

amennyiben lehetséges, ami esetünkben a 20 és 100 literes lépték spektrumainak 

kombinálásával jött létre. 



 

3. táblázat Az öt lépték sejttenyészeteinek spektrumaival készített PLS modellek összefoglalása 
* Rázatott lombikos kísérlet 

† 400 változó használata pontosabb modellt eredményezett, mint a 149 változó 

5.1.5 Glükóz koncentráció meghatározása NIR spektroszkópiai eszközökkel CHO 

sejttenyészetek léptéknövelésének nyomonkövetése során – az eredmények 

magyarázata 

A léptéknövelés nyomonkövetésével a kitűzött célokat sikerült elérni, azaz az in-situ, 

in-line NIR rendszer pontosságának határát – a különböző léptékekből származó adatokkal 

készült modellek segítségével – megismertük. A reaktoros léptékek spektrumait 

eredményesen lehetett kombinálni egymással, így pontosabb glükóz becslést kaptunk, mintha 

csak egy léptékből származó adatokat használtuk volna fel a modellkészítésre. A lombikos 
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1* 78 149 

8169,2-7937,8; 
7930,0-7837,5; 
6433,5-6209,8; 

6086,4-5399,8 

MSC + 
centrálás 

7 0,975 0,512 1,41 14,95 

20 217 400† 

11987,6-11841,1; 
11062,0-10761,1; 
10599,1-10452,5; 

9982,0-9681,1; 
9056,3-8446,9; 
8130,6-7984,0; 
7667,8-7212,6; 
6587,8-5669,8 

MSC + 
centrálás 

4 0,742 0,668 3,80 5,31 

100 206 149 

8169,2-7937,8; 
7930,0-7837,5; 
6433,5-6209,8; 
6086,4-5399,8 

MSC + 
centrálás 

6 0,857 0,586 2,63 7,74 

1000 297 149 
MSC + 

centrálás 
9 0,920 0,676 2,58 5,79 

20 + 
100 

423 149 
MSC + 

centrálás 
8 0,865 0,772 2,71 4,18 

20 + 
100 + 
1000 

720 149 
MSC + 

centrálás 
11 0,895 0,803 2,64 4,32 



 

modellrendszer azonban nem volt képes a glükóz koncentráció kielégítően pontos becslésére, 

a reaktoros adatok egyértelműen jobban teljesítettek. 

A predikciós egyeneseket megfigyelve szembetűnő volt, hogy a modellek az 

alacsonyabb glükóz koncentráció tartományban szélesebb, a magasabb glükóz koncentráció 

tartományban keskenyebb sávban szórták a spektrumok alapján becsült glükóz koncentráció 

értékeket. Ennek a jellegzetességnek az okozói a tenyésztések batch és fed-batch fázisainak 

eltérő spektroszkópiai tulajdonságai voltak, melyek különböző nehézségeket állítanak a NIR 

spektroszkópiai meghatározás elé, és jellegzetességei ésszerű magyarázatai lehetnek a 

modellek teljesítményének. 

Minden rátáplálásos (fed-batch) tenyésztés két fázisra osztható szét (20. ábra). A 

tenyésztés a batch fázissal kezdődik, amely során a tápoldatkomponensek kezdeti magas 

koncentrációja monoton csökkenni kezd, miközben a sejtek száma ezzel fordított arányban 

növekszik. A glükóz (amely a sejtek egyik legfontosabb szén- és energiaforrása) 

koncentrációjának csökkenése jól jellemzi a sejtek intenzív növekedését. A batch szakasz a 

tenyésztés kémiailag leginkább homogén része, mivel az első rátáplálás előtt csak az eredeti 

tápoldatkomponensek vannak jelen a tenyészetben, és a metabolitok valamint a termék(ek) 

koncentrációja alacsony, ezért a tápanyagok leginkább sejttömeggé alakulnak. Mivel a 

tápoldatkomponensek koncentrációja ebben a szakaszban a legmagasabb, az ebben a 

szakaszban felvett spektrumok szolgáltatják a legerősebb spektroszkópiai jelet is, amit az 

alacsonyabb sejtszám miatti kisebb optikai denzitás és fényszórás is nagyban elősegít. Tehát a 

glükóz jelét is kevésbé nyomják el a sejtek optikai jellegzetességei, ami jótékony hatással van 

a glükóz meghatározásra. Sőt, a 20. ábrát jól megnézve, a glükóz koncentráció változásával a 

sejtszám változás tulajdonképpen keresztkorrelációt mutat (a glükóz koncentráció 

csökkenésével növekszik a sejtszám), ami segíti a glükóz koncentráció spektroszkópiai alapú 

meghatározását, hiszen a sejtszámnövekedés a NIR spektrumokra is hatással van. 



 

 

20. ábra A Q52-es 5000 literes léptékű sejttenyészetben mért referencia off-line glükóz koncentráció (bal 
tengely) és az at-line élősejtszám (jobb tengely) a legmagasabb élősejtszám értékhez viszonyítva, valamint a 
sejtek életképessége (jobb tengely). A fázishatár vonal a batch és fed-batch fázis közötti váltást mutatja. Az 

ábra magyarázó, illusztrációs célt szolgál, a többi tenyészet is hasonló jellegzetességet mutat. 

A második, hosszabb szakasza a sejttenyésztésnek, a fed-batch fázis, amikor speciális 

tápoldat (és abban általában glükóz is) meghatározott időközönként a sejttenyészetbe 

rátáplálásra kerül, hogy a sejtek életképességét és a termékképzést fenntartsa. Emiatt a 

tápoldatkomponensek, és különösen a glükóz, koncentrációja periodikusan ingadozik, 

miközben a sejtek száma folyamatosan nő, eléri a platót, majd hanyatlani kezd. A fény-anyag 

kölcsönhatások tekintetében a magas sejtkoncentráció növeli az optikai denzitást, tehát a 

fényelnyelést, a sejttörmelékek elkerülhetetlen megjelenése pedig intenzív fényszórást okoz, 

amitől a NIR spektrumok zajosabbak lesznek. Mindezek a fizikai jelenségek egy kémiailag 

heterogénebb rendszerben jelentkeznek, mivel a metabolitok, termékek és melléktermékek 

koncentrációja növekszik a tenyésztés előrehaladásával. Ezek a molekulák pedig elnyelik a 

közeli infravörös tartományú fényt, azaz a glükóz meghatározásnak zajosabb spektroszkópiai 

környezetben kell történnie. Továbbá a glükóz koncentráció – amúgy is alacsonyabb 



 

tartományban – ingadozásának detektálását nem támogatja a sejtszámmal mutatott 

keresztkorreláció sem. Ezek a különbségek jól magyarázzák a glükóz meghatározás fed-batch 

szakaszban mutatott gyenge teljesítményét, amely az egész modell általános teljesítményét is 

lerontotta. Ilyen körülmények között a NIR spektroszkópiával történő glükóz 

meghatározásnak egyetlen megbízható felhasználási módja az lehet, hogy a glükóz rátáplálás 

kezdetének idejét kijelölje, amikor a kezdeti glükóz koncentráció a kívánt értékig esett. 

  



 

5.2 NIR és Raman spektroszkópia összehasonlítása CHO sejttenyészetek 

glükóz koncentrációjának meghatározásával 

Az előző, 5.1 Glükóz koncentráció meghatározása NIR spektroszkópiai eszközökkel 

CHO sejttenyészetek léptéknövelésének nyomonkövetése c. alfejezetben az eredmények 

alapján egyértelműen megállapíthattuk, hogy az alkalmazott in-line NIR spektroszkópiai alapú 

méréstechnika ugyan technikailag képes (mivel az RMSEP érték 4,18 mM volt) a 

szabályozáshoz szükséges pontossággal a glükóz koncentrációt becsülni, de a tenyésztés 

meghatározó, termékképző fed-batch szakaszában ennél jóval pontatlanabb volt, aminek az 

okát magának a NIR technikának és az emlőssejttenyésztésnek a jellemzőivel tudtuk 

magyarázni. A szakirodalomban azonban már több ígéretes közlemény jelent meg Raman 

spektroszkópia alkalmazásáról a NIR spektroszkópiához hasonlóan (ld. 2.10 Raman 

spektroszkópia alkalmazási példák az irodalomból c. alfejezet) emlőssejttenyészetek nyomon 

követésének céljára. A Raman spektroszkópia fejlődése némileg lassabb volt, mint a NIR 

spektroszkópiáé, ezért az iparilag, in-line mérési elrendezésben alkalmazható, robusztus (ún. 

process) készülékek csak az utóbbi néhány évben váltak elérhetővé. Azonban a Raman 

technikának számos, az Irodalmi áttekintésben már említett (ld. 2.7.1 NIR és Raman 

spektroszkópia összehasonlítása emlőssejt-tenyészetek mérése szempontjából c. alfejezet) 

előnye van a NIR technikához képest, ha emlőssejttenyészetekben alkalmazzák, ami miatt 

nagyobb valószínűséggel válhat a glükóz koncentráció szabályzás in-line eszközévé. 

Disszertációm második felében ezért azt kívánom bemutatni, hogy miként viselkedik a 

Raman spektroszkópia emlőssejtes rendszerben, hasonló mérési elrendezést használva, mint 

a NIR spektroszkópiai kísérletek esetében. Ehhez labor és félüzemi léptékben új 

tenyésztéseket futtattunk, ami során a Ramannal is kísérletet tettünk lombikos modellek 

használatára, majd azok léptéknövelésére. Mindezt a NIR-rel közvetlen összehasonlításban 

végeztük. Ezt követően önálló, bioreaktoros spektrumokat is elemeztünk, immáron csak 

Ramannal felvéve. Most is követtük a disszertáció 4. Anyagok és Módszerek c. fejezetében 

megismert munkamenetét mind a sejttenyésztési, mind az adatelemzési munka tekintetében. 

A kísérletsorozatnál alkalmazott speciális eljárásokat pedig az eredmények előtt közvetlenül 

ismertettük. 



 

5.2.1 Kísérleti rendszer és vizsgált NIR és Raman spektrumok 

A munkának ebben a részében is lombikos, valamint reaktoros kísérletek spektrumait 

használtuk. Összesen nyolc rázatott lombikban tenyésztettünk (4. táblázat), az előző 

kísérletsorozathoz hasonlóan, a 4. Anyagok és Módszerek c. fejezetben leírtaknak 

megfelelően. Azonban ebben a kísérletsorozatban NIR és Raman spektrumot is felvettünk (a 

4.2 Spektrumfelvétel c. alfejezetben leírtaknak megfelelően) a kalibrációs „létra minden egyes 

fokán. A lombikok közül kettőnél alacsonyabb volt a leálló sejtszám, valamint az életképesség 

is, mivel a rázógép éppen az utolsó nap hajnalán megállt a lombikok alatt. Ezekből a 

kísérletekből felvett spektrumokat azonban az elemzésből nem hagytuk ki, azok a teljes mérési 

sorozat változékonyságát növelték, szélesebb kalibrációs tartomány lefedését szolgálták. Az 

első négy rázatott lombikos kísérletnél nem sikerült a glükóz koncentrációt teljesen nullára 

csökkenteni, a sejtek nem fogyasztották el a glükózt a tenyésztés kijelölt végéig, ezért egy 

ponttal kevesebb spektrumot tudtunk csak felvenni. 

4. táblázat A rázatott lombikos tenyészetek főbb paraméterei 

A lombikos kísérleteken felül összesen négy bioreaktoros kísérletet futtatunk, amiből 

három 10 literes és egy 100 literes léptékű volt (5. táblázat). Mivel ezek a kísérletek nem 

kizárólag a NIR és Raman eszközök tesztelésére voltak dedikálva, hanem technológiafejlesztési 

célokat is szolgáltak – amelyeket iparjogvédelmi okokból itt részletesen nem ismertethetek –

, ezért a tenyésztés paramétereiben beállítási különbségek voltak. Ezek azonban a glükóz 
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SF1 0,67 6,8 97 2 7 3,0 7 Kalib. 

SF2 0,65 7,0 95 2 7 3,0 7 Teszt 

SF3 0,75 1,4 32 3 8 2,1 7 Kalib. 

SF4 0,65 0,8 19 3 8 1,3 8 Kalib. 

SF5 0,50 6,4 88 2 7 0 8 Kalib. 

SF6 0,60 6,4 87 2 7 0 8 Kalib. 

SF7 0,50 6,0 94 3 8 0 8 Teszt 

SF8 0,60 5,2 92 3 8 0 8 Kalib. 



 

koncentrációt nem érintették, azok profiljai (többek között a hasonló sejtnövekedési 

jellemzőknek köszönhetően is) végig hasonló lefutást mutattak. Sőt, az apró különbségek a 

tenyésztések között a spektroszkópiai modellek szempontjából hasznosnak bizonyultak azon 

tekintetben, hogy lássuk, miként viselkednek a spektroszkópiai rendszerek, mennyire 

állékonyak az ilyen jellegű változtatásokkal szemben, számítanak-e ezek a technológiai 

különbségek a glükóz koncentráció becslésekor. 

5. táblázat A bioreaktoros tenyészetek főbb paraméterei és a beállítási különbségek 

A mérések kivitelezése sajnos nem volt tökéletes, mivel a NIR adatgyűjtési rendszerben 

többször is hiba lépett fel, ezért a Run1 sejttenyészetből négy napnyi spektrum hiányzott. 

Viszont ezek az adatok is hasznosak voltak, mivel a NIR és Raman szondák egy időben, 

ugyanabban a tenyészetben mértek, tehát a Raman elemzést egy torzítatlan NIR 

összehasonlítással tudtuk kiegészíteni. 

Ennek a kísérletsornak a spektrumaival is először minőségi elemzést végeztünk PCA 

segítségével, azonban most lehetőségünk volt a NIR és a Raman közvetlen összehasonlítására. 

Hogy az előző kísérletsorozattal is összehasonlíthatóan végezzük az elemzést, először 

centrálás volt az alkalmazott előkezelés, majd MSC és centrálás kombinációja, a PCA modell 

készítése előtt. A PCA modelleknél az előkezelések szerepe csak kvalitatív volt, hogy egy 

egyszerűbb (centrálás) és egy összetettebb, fényszórás-korrekciós (MSC) módszer hatásait is 

megvizsgáljuk. A későbbi mennyiségi modellek esetében előfordult, hogy ettől az 

előkezeléstől eltértünk, hogy pontosabban becslő glükóz modellt kapjunk. Mivel a későbbi 

mennyiségi modellek készítése során a Raman esetében változószelekcióra nem volt szükség, 

a NIR-nél pedig már ismert a hatása (ld. az 5.1 Glükóz koncentráció meghatározása NIR 

spektroszkópiai eszközökkel CHO sejttenyészetek léptéknövelésének nyomonkövetése  c. 

fejezet 5.1.3.2 Glükózra specifikus 149 spektrumváltozót tartalmazó modellek c. 

ID Lépték NIR Raman Beállítási különbségek 

Run1 10 -4 nap OK ozmoprotektáns komponens kihagyva 

Run2 100 OK OK 
egy minor komponens a rátápláló oldatból 

kihagyva 

Run3 10 nincs OK 1 °C-kal alacsonyabb tenyésztési hőmérséklet 

Run4 10 nincs OK alaphelyzet 



 

alfejezetében), ezért az itt bemutatott PCA modellek is a spektrumok minden változójának 

bevonásával készültek. 

5.2.2 NIR és Raman spektrumok bemutatása 

A NIR és Raman spektroszkópia összehasonlításához új kísérletsorozatot végeztünk, 

ahol a spektrumokat ugyanazokban a tenyészetekben, egymás mellett vettük fel, jóval 

szűkebb (kb. féléves) időintervallumot lefedve, mintha az előző kísérletsorozat többéves 

mérési idejét nézzük. A NIR spektrumok az előző kísérletekhez hasonló karakterisztikát 

mutattak (21. ábra, bal). Nem volt számottevő alapvonal-eltolódás, már a nyers (azaz a 

matematikai előkezelésen még át nem esett) spektrumok (21. ábra, bal fent) lefutásai is együtt 

haladtak, amit az MSC előkezelés (21. ábra, bal lent) tovább erősített. Azonban a két 

bioreaktoros tenyészet spektrumai még az előkezelés után is valamennyire elkülönültek, amit 

a későbbi PCA is megmutatott. 

A nyers Raman spektrumok mind hasonló alakúak voltak, de az alapvonaluk egy széles 

tartományban mozgott, az egyes kísérletek spektrumai pedig erősen átlapoltak egymással 

(21. ábra, jobb fent). A spektrumokban sok csúcs volt a glükóznak megfeleltethető – amit a 

későbbi, 5.2.4.5 A legmagasabb korrelációt mutató főkomponensek loading értékei, a glükóz 

csúcsok azonosítása c. alfejezetben tárgyalunk részletesen –, azonban a pontos modellezéshez 

a spektrumokból csúcsok, tartományok kiválasztására nem volt szükség. Ez annak is volt 

köszönhető, hogy a spektrumot uraló domináns csúcs(ok), melyek a glükóz meghatározást 

erősen lerontanák – ahogy a NIR spektrumban a víz teszi –, nem voltak megfigyelhetők. Az 

alapvonal-eltolódás– amiért a tenyészetben jelenlévő fehérjék fluoreszcenciája okolható – 

matematikai előkezelés segítségével itt is egyszerűen kezelhető volt, amihez az 

összehasonlíthatóság céljából a NIR spektrumoknál már használt MSC-t alkalmaztuk. Ez az 

alapvonal-eltolódást korrigálta (21. ábra, jobb lent), ami ki is emelt néhány csúcsot egy-egy 

spektrumban. Például az SF3-as lombik egyik spektrumánál (sötétzöld színnel) 730 cm-1-nél 

látható tüske a mérés fényszennyezését jelzi. A lombikokat a spektrumfelvétel idejére 

alumíniumfóliával takartuk le, hogy a mesterséges megvilágítás fénye ne juthasson be a 

detektorokba, ott hamis jelet indukálva. Egy-egy spektrum felvételénél azonban előfordult, 

hogy a lezárás nem sikerült tökéletesen, aminek következtében a kis tüskék megjelentek. 

Ezeket manuálisan lehet csak korrigálni, a spektrumok „kiegyenesítésével”, de a tüskék a 

glükóz meghatározásban nem okoztak zavart, ezért nem foglalkoztunk vele. A bioreaktoros 



 

tenyészeteknél nem volt ezzel probléma, egyrészt, mert a fém reaktorok üvegablakát lefedtük, 

de az elvégzett próbák alapján azt is tudjuk, hogy olyan kevés fény jut be a folyadék felszíne 

alá, aminek nincs hatása a mérésre. 

 

 

21. ábra A rázatott lombikos (SF1-SF8) és bioreaktoros (Run 1-Run 4) kísérletek során gyűjtött NIR spektrumok 
előkezelés nélkül (bal, fent), MSC előkezelés után (bal, lent), valamint Raman spektrumok előkezelés előtt 

(jobb, fent) és előkezelés után (jobb, lent) 

5.2.3 Minőségi eredmények (PCA) 

5.2.3.1 Az első és második főkomponensek score értékei 

Az első PCA modell csak centrálással előkezelt spektrumokkal készült. NIR 

spektrumokra PCA modellt illesztve az első főkomponens itt is, mint általában, az időbeliséget 

fejezte ki, és több mint 99%-át írta le a változékonyságnak (22. ábra, bal), ami erősen 

összefüggött a sejtszám alakulásával, mint azt az előző NIR spektroszkópiai eredményekről 

szóló fejezetben bemutattuk. Az első futásban az adathiba miatti szakadás, valamint az SF3 és 

SF4 lombikok alacsonyabb sejtszáma jól látszott (22. ábra, bal). Viszont a korábbi NIR 

spektroszkópiai eredményekhez képest itt a rázatott lombikokból származó NIR spektrumok 



 

score értékei teljesen átfedtek a bioreaktoros NIR spektrumok score értékeivel, nem lógtak ki 

a reaktoros spektrumok által meghatározott térből. 

Raman spektrumok mind a négy bioreaktoros tenyésztésből rendelkezésre álltak a 

rázatott lombikos tenyészetekkel együtt, ezért a centrált spektrumokra illesztett PCA modell 

teljes képet adott a változékonyságról (22. ábra, jobb). Az PC 1 a Raman spektrumok esetében 

is bőven 99% feletti változékonyságot írt le. Ez minden esetben a tenyészetek időbeliségét 

fejezte ki, azaz a pontok helyzetét a vízszintes tengely szerint a tenyészetek kora határozta 

meg. Az SF1-SF4 lombik a konfidencia ellipszisen kívül, míg a többi belül helyezkedett el. Ezt a 

különválást valószínűleg valamilyen minimális spektroszkópiai különbség okozhatta, ami a 

készülék időbeli változásából származhatott, de a spektrumokon nem látszott, mivel időben 

előbb volt az első négy, majd később a második négy lombik mérése. Sejttenyésztés 

technológiai különbséggel nem volt magyarázható az eltérés és a sejtszámok is hasonlóan 

alakultak (4. táblázat). A négy kilógó lombik (SF5-SF8) is két csoportra oszlott, aminek okát 

egyértelműen a sejtszámban és az életképességben találtuk meg (4. táblázat).  

 

22. ábra A rázatott lombikos (SF1-SF8) és bioreaktoros (Run 1-Run 4) kísérletek során gyűjtött NIR (bal) és 
Raman (jobb) spektrumokra centrálás előkezelés után illesztett PCA modell első és második főkomponenseinek 

score értékei 

Az első bioreaktoros tenyészet technológiai változtatása – ami spektroszkópiailag 

ugyan minimális, de a sejtek életképessége szempontjából jelentős – egy ozmoprotektáns 

segédanyag tápoldathoz való hozzáadását jelentette. Ezt a sejtek nem fogyasztották, nem 

alakítottak át, csak a rendszer ozmotikus tulajdonságait változtatta számukra kedvezőbbre. 

Mindeközben éles csúccsal meg is jelent minden egyes spektrumban, 1050 cm-1-nél. Azonban 

ez a hatás a Raman spektrumok esetében a második főkomponensben nyilvánult meg, ami az 



 

első futás kilógását és a lefutásban látható eltérést eredményezte (22. ábra, bal). Ez a NIR 

spektrumok PCA modelljében nem jelent meg, ott a két tenyészet lefutása egyformának volt 

tekinthető (22. ábra, jobb). Előre vetítve a később bemutatásra kerülő mennyiségi modellezés 

során kapott eredményeket már itt megjegyezzük, hogy a PCA score ábrákon látható futások 

közötti különbségeknek közel sem volt akkora hatása a glükóz becslés pontosságára, mint a 

korábbi NIR spektroszkópiai eredmények esetében. 

Az MSC előkezelés után készített PCA modellnél, a NIR spektrumok esetében az összes 

változás az előző modellhez képest annyi volt, hogy a pontok szűkebb tartományban szórtak 

(23. ábra, bal), de a lombikos spektrumok szélesebben helyezkedtek el, főként a PC 1 szerint. 

Ezt leszámítva említésre méltó különbséget az előző modellhez képest, az előkezelés 

hatásának köszönhetően, nem tapasztaltunk, viszont reménykedtünk, hogy a lombikos 

mennyiségi modell ezúttal jobban fog teljesíteni, hiszen a PCA score értékek alapján a 

reaktoros tenyészetekhez jobban hasonlított a változékonyságuk. 

 

23. ábra A rázatott lombikos (SF1-SF8) és bioreaktoros (Run 1-Run 4) kísérletek során gyűjtött NIR (bal) és 
Raman (jobb) spektrumokra MSC előkezelés után illesztett PCA modell első és második főkomponenseinek 

score értékei 

A Raman spektrumokra illesztett PCA modellnél továbbra is megmaradt az első (Run1), 

és a második három (Run2-Run4) futás közötti különbség, azonban a második három között a 

távolság csökkent, a lefutásuk is még inkább egymáshoz hasonló lett (23. ábra, jobb). A 

lombikos tenyészetek score értékeit jelölő összes pont a konfidencia ellipszisen belülre került, 

tehát az előkezeléssel eredményesen tudtuk csökkenteni a tenyészetek közötti 

változékonyságot, ami a későbbi mennyiségi modelleknél lehet jelentős. 



 

5.2.3.2 Magasabb számú főkomponensek score értékei 

A minőségi elemzés során természetesen sosem csak az első és második főkomponenst 

vizsgáljuk, hanem magasabb számú főkomponensek score ábráit is elemezzük. 

Általánosságban elmondható, hogy a NIR és Raman spektroszkópiai adatok PCA elemzése 

esetén a változékonyság 99,99%-át, matematikai előkezeléstől függetlenül, az első 

10 főkomponens leírja. A magasabb főkomponensek általában csak zajt tartalmaznak, ezért a 

pontok rendezetlenül szórnak. A NIR adatoknál ez rendszerint már a hatodik-hetedik 

főkomponensnél magasabb főkomponenseknél jelentkezik. Ezt a dolgozatban bemutatott NIR 

spektrumok elemzése során is tapasztalatuk (24. ábra, bal). Ezért is érdekes, amit a Raman 

adatok hetedik és nyolcadik főkomponensének ábrázolásakor vettünk észre. Ezeknél a 

főkomponensnél a score értékek szisztematikus változását figyeltük meg, ami nagyon 

hasonlított a glükóz koncentráció sejttenyésztés folyamán mutatott periodikus ingadozására 

(24. ábra, jobb). Az összefüggés felfedezésében segítségünkre volt, hogy a PC 1 a tenyészet 

időbeli előrehaladását írta le, ahogy már korábban említettük, tehát ha az első főkomponenst 

ábrázoltuk a vízszintes, a hetedik főkomponenst a függőleges tengelyen, a glükóz koncentráció 

ingadozására hasonlítóan, fűrészfog szerűen helyezkedtek el a pontok (24. ábra, jobb). Ha az 

egyes pontok időbélyegét megnéztük, azt is megfigyeltük, hogy a szakadás, a hirtelen 

emelkedés éppen a rátáplálásokkal esett egyidőbe. Tovább növelte a gyanút, ha a 

lombikokban felvett spektrumokat a beállított glükóz koncentráció szerint színeztük, mivel 

akkor egyértelművé vált, hogy a hetedik főkomponens szerint felülről lefele, tehát a hetedik 

főkomponens score értékeinek csökkenésével együtt, csökken a glükóz koncentráció, nemcsak 

a bioreaktoros, hanem a lombikos, mesterségesen beállított glükóz koncentrációk esetében is 

(24. ábra, jobb). Habár a lombikos score értékek most nem fedtek át a reaktoros tenyészetek 

scorejaival. 



 

 

24. ábra A rázatott lombikos (SF1-SF8) és bioreaktoros (Run 1-Run 4) kísérletek során gyűjtött NIR (bal) és 
Raman (jobb) spektrumokra centrálás előkezelés után illesztett PCA modell első és hetedik főkomponenseinek 

score értékei, a rázatott lombikok score értékei a beállított glükóz koncentráció szerint színezve 

Ezzel szemben a NIR spektrumokra illesztett PCA modellnél semmi ilyet nem 

tapasztaltunk: a pontok zajosan szórtak a PCA ábrán, glükóz koncentrációra vonatkozó 

információt nem hordozott a kép (24. ábra, bal). Azonban, ha nem minden rendelkezésre álló 

NIR spektrumra egyszerre készítettük a PCA modellt, hanem az elemzésből kihagytuk az 

amúgy is hiányos első futás, és csak a második futás, valamint a lombikokban felvett 

spektrumokat tartottuk a modellben, a hatodik főkomponensnél mintha szétváltak volna a 

rátáplálási lépések (25. ábra), az előző ábrán, a Ramannál látottakhoz (24. ábra, jobb) 

hasonlóan. Viszont a lombikoknál a koncentráció szerinti rendeződés nem volt olyan 

egyértelműen kivehető, mint a Raman esetén. 



 

 

25. ábra A rázatott lombikos (SF1-SF8) és a második bioreaktoros (Run 2) kísérletek során gyűjtött NIR 
spektrumokra centrálás előkezelés után illesztett PCA modell első és hatodik főkomponenseinek score értékei, 

a rázatott lombikok score értékei a beállított glükóz koncentráció szerint színezve 

A score értékek glükóz koncentráció szerinti rendeződésének jelenségét sikerült 

felerősíteni és tisztábban láthatóvá tenni, hogyha a lombikok spektrumait teljesen kihagytuk, 

azaz csak a Run2 bioreaktoros futás NIR, illetve Raman spektrumaira készítettünk PCA modellt, 

majd a tenyésztés idejének függvényében ábrázoltuk, immáron PC 5 és PC 4 score értékeit 

(26. ábra). A NIR spektrumokra illesztett modellnél a rátáplálások élesen elkülönültek, a score 

értékek nagyobbak lettek a rátáplálás után, de a csak glükóz rátáplálások, melyek kisebb 

hígulással jártak, már nem váltak el olyan mértékben, jobban beleolvadtak az általánosságban 

csökkenő score értékekbe (26. ábra, bal). Továbbá a score értékek növekedése nem állt 

arányban a glükóz koncentráció változással. A beadagolt glükóz mennyiségéből tudjuk, hogy a 

96 óránál adagolt glükózzal a tenyészet glükóz koncentrációja meghaladta a 72 óránál mért 

koncentrációt, amit azonban a score értékek nem pontosan mutattak. Ezzel szemben a Raman 

score értékekkel (26. ábra, jobb) jól nyomonkövethető volt a glükóz, míg a NIR scoreoknál 

(26. ábra, bal) csak a változás látszott, de annak abszolút értéke nem volt olyan élesen 

nyomonkövethető, mint a Raman spektrumokra illesztett PCA modell esetében. 



 

Ebből arra következtettünk, hogy a NIR nem annyira egyértelműen csak a glükózt 

érzékeli, mint a Raman, hanem valami más paraméter, valószínűleg a sejtek száma, azok 

fényszórása jobban befolyásolja a spektrumok viselkedését. Mintavétel a glükóz adagolások 

után sajnos nem volt, ezért a CEDEX készülékkel mért referencia érték nem követte a tényleges 

glükóz koncentrációt, de a beadagolt glükóz mennyiségéből közelítőleg ki tudtuk számolni, 

hogy milyen koncentrációnak kellett a tenyészetben lenni, amit az ábrákon jelöltünk. További 

érdekesség, hogy a score értékek referencia glükóz kncentráció követését a Run1 10 literes 

bioreaktoros futás, vagy korábbi tenyészetek NIR spektrumaival nem tudtuk reprodukálni 

(holott a Raman esetében mind a négy futás hasonlóan viselkedett), sem ezt a modellt a glükóz 

adagolás hatására matematikai előkezeléssel, vagy változók kiválasztásával érzékenyebbé 

tenni. Tehát ez a jelenség – NIR szempontjából – erre a tenyészetre egyedinek volt tekinthető, 

a rendelkezésre álló adatok alapján. 

 

26. ábra A második bioreaktoros (Run 2) kísérletek során gyűjtött NIR (bal) és Raman (jobb) spektrumokra 
centrálás előkezelés után illesztett PCA modell ötödik (NIR, bal) és negyedik (Raman, jobb) főkomponenseinek 

score értékei (bal tengely) és a referencia glükóz koncentráció értékek (jobb tengely) a tenyésztés idejének 
függvényében 

5.2.4 NIR és Raman spektroszkópia CHO sejttenyészetek glükóz koncentrációja 

iránti érzékenységének vizsgálata 

A PCA eredmények tehát azt sejtették, hogy a Raman a NIR spektroszkópiához képest 

érzékenyebb a glükózra, és a spektrumokból a glükóz jele egyértelműbben kinyerhető. 

Azonban a score értékek és a referencia glükóz közös ábrán megjelenítése alapján látott 

összefüggés nem feltétlen jelenti azt, hogy ténylegesen a glükóz hatását láttuk, mert a 

spektroszkópiai választ kaphattuk a tenyészet valamely más komponensétől, tulajdonságától 

is, ami a glükóz koncentrációval erősen korrelál. Ezt a jelenséget tapasztaltuk a NIR 



 

spektroszkópia esetében a tenyésztés elején, ahol a sejtszámnövekedés optikai hatásai a 

glükóz csökkenéssel erősen korreláltak, ezért a glükóz meghatározás relatíve pontos volt (vö. 

5.1.5 Glükóz koncentráció meghatározása NIR spektroszkópiai eszközökkel CHO 

sejttenyészetek léptéknövelésének nyomonkövetése során – az eredmények magyarázata c. 

alfejezet). Ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a jelenséget tovább vizsgáljuk, hiszen ebben az 

esetben a releváns, fed-batch szakasz glükóz koncentrációját is nyomon tudtuk követni, ami 

miatt fontos volt, hogy megbízható választ kapjunk. 

5.2.4.1 Az érzékenységvizsgálat módszertana – korrelációszámítás 

A glükóz jel detektálásának igazolását úgy végeztük, hogy az adott főkomponens score 

értékének és a referencia glükóz értékének korrelációját számítottuk ki. Feltételezésünk 

szerint a legmagasabb korrelációs együtthatót annál a főkomponensnél kaptuk, amelyik 

változása leginkább hasonlít a glükóz koncentráció változására. Pozitív korreláció esetén pedig 

a változás egy irányba mutat a glükózzal. A korreláció számítás során azokat a score értékeket 

használtuk fel, amelyek az adott tenyésztés teljes időtartama alatt felvett spektrumokra 

illesztett PCA modell egyes főkomponenseihez tartoztak. A számítást kétféle adatsorra 

illesztett modellre is elvégeztük: először külön-külön, futásonként készítettünk összesen négy 

(NIR-rel csak egy) PCA-t. Ezt követően a futásokat egyben, egy adathalmazként kezelve, egy 

modellt is, de mivel a NIR a score-ok alapján csak a második futásnál mutatott korrelációt, 

ezért a futásokat összevonva PCA modellt csak Raman spektrumokra csináltunk. Ennél a 

modellnél aztán a score értékeket futásonként szétosztottuk, majd kiszámítottuk minden futás 

1-13. főkomponense esetében a korrelációs együttható értékét. Azonban glükóz referencia 

értékeink csak a tenyészetek egyes pillanataiban voltak, tehát a score értékekből (a hozzá 

tartozó spektrum időbélyege alapján) kiválogattuk a referencia mérés időpontjához 

legközelebb esőket, és ezzel végeztük el a korreláció számítást. A korreláció számítása közben 

egy rövid kísérletben az átlagoló pontok számát is optimáltuk, de csak a külön-külön 

futásonként Raman spektrumokra illesztett PCA modellek segítségével. Itt azt ellenőriztük, 

hogy változik-e meghatározóan a korrelációs együttható értéke attól függően, hogy egy, 

három vagy öt pontot válogattunk ki a score értékek közül, majd több pont esetén azokat 

átlagolás után használjuk a korrelációs együttható számításra.  

A korreláció számítás után a legmagasabb korrelációt mutató főkomponenseknek a 

loading értékeit is ábrázoltuk, és összehasonlítottuk az irodalomban megtalálható glükóz 



 

Raman spektrumokkal. A loading vektor értékei azt mutatják meg, hogy a spektrum melyik 

változója mekkora súllyal szerepel a modellben. Tehát ha olyan változónak nagy a loading 

értéke, amelyik ismerten a glükózhoz tartozik, akkor az egyértelműen azt bizonyítja, hogy a 

glükóz jelét detektáltuk, és nem keresztkorrelációt látunk. 

5.2.4.2 Korrelációszámítás a külön-külön futásonként illesztett PCA modellek score 

értékei és a glükóz koncentráció között 

A korrelációs koefficiensek számítását a külön-külön, futásonként illesztett PCA 

modellekkel kezdtük (6. táblázat). A számításhoz első lépésként csak egy score értéket 

használtunk, majd a több pont használatát második lépésként ellenőriztük az első lépésben 

legmagasabb korrelációt mutató főkomponensekkel. Futásonként különbözött, hogy melyik 

főkomponens adta a legmagasabb pozitív korrelációs koefficienst, de általánosságban 

megállapítható volt, hogy a negyedik és a hatodik főkomponens között volt a legerősebb a 

korreláció a NIR és Raman spektrumokra illesztett PCA modellek esetén egyaránt (6. táblázat). 

6. táblázat A második bioreaktoros sejttenyészet NIR és a négy bioreaktoros sejttenyészet Raman spektrumaira 
sejttenyészetenként külön-külön illesztett PCA modell score értékei és a referencia glükóz koncentráció közötti 

korrelációs koefficiensek, a legmagasabb pozitív korrelációs értékek vastagon szedve 
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A Raman spektrumokra illesztett PCA modell score értékei és a referencia glükóz 

koncentráció közötti korreláció számítás során a PC 1 minden esetben negatív korrelációt 

mutatott. Azonban ábrázolva a korrelációs koefficienseket jól látható a trend, hogy a második, 

harmadik és negyedik futásnál egyre több főkomponens, növekedő tendenciával mutatott 

negatív korrelációt a glükóz koncentrációval (27. ábra). A negyedik futásnál a 13-ból már nyolc 

főkomponens negatív korrelációval szerepelt. Az első főkomponens negatív korrelációja nagy 

valószínűséggel a tápoldat hígulással összefüggő változást írja le, mivel az éppen fordítottan 

történik a glükóz rátáplálással és adagolással. Ezek értéke azonban nem közelítette meg a 

glükóz koncentráció korrelációs együttható értékét, mivel azok mindig 0,7 felettiek voltak, az 

első futásnál kiemelkedően magas, 0,9 feletti (6. táblázat). Mindazonáltal a korrelációs 

együttható számítás is jól szemléltette, hogy a tápoldat és a tenyésztés körülményei közötti 

kis különbségek hogyan jelentkeznek egy ilyen vizsgálat során is, hasonlóan az 5.2.3.1 Az első 

és második főkomponensek score értékei c. alfejezetben lévő score ábráknál tapasztaltakhoz. 

 

27. ábra A négy bioreaktoros sejttenyészet Raman spektrumaira sejttenyészetenként külön-külön illesztett PCA 
modell score értékei és a referencia glükóz koncentráció közötti korrelációs koefficiensek futásonként 

A NIR spektrumokra illesztett PCA modell score értékeinek a glükóz koncentrációval 

való korrelálását a Ramanhoz hasonlóan kiszámítva is visszaigazolódtak az előzőleg a 26. bal 

ábrán látottak. Azaz a PC 5 score értékeinek glükóz érzékenysége (6. táblázat). A 0,73-as 

korrelációs együttható csak három századdal volt kisebb, mint az ugyanennek a futásnak 



 

Raman spektrumaira illesztett PCA modell legnagyobb korrelációs együtthatója, ami ott 

azonban a negyedik főkomponensnél mutatkozott. Ezt azt jelezte, hogy a NIR spektrumok PCA 

modellje talán valamivel összetettebb, ezért több változékonyságot kellett leírnia a Raman 

spektrumok PCA modelljéhez képest, ezért csak az ötödik főkomponensben jelent meg a 

glükóz. A leheletnyivel kisebb korrelációs együtthatót pedig a NIR csak glükóz rátáplálásokra 

adott gyengébb válaszával magyaráztuk, amit a score-ok ábrázolásakor láttunk egyértelműen 

(26. ábra, bal). A NIR és a Raman modelleket összevetve, a többi főkomponensek között 

összefüggést nem fedeztünk fel, csak a PC 1 volt az, ami itt is negatív korrelációt adott a 

Ramanhoz hasonlóan, a magasabb főkomponensekre inkább pozitív korreláció volt a jellemző 

(28. ábra). 

 

28. ábra A második bioreaktoros sejttenyészet NIR spektrumaira illesztett PCA modell score értékei és a 
referencia glükóz koncentráció közötti korrelációs koefficiensek 

5.2.4.3 A korrelációszámításhoz használt score értékek számának optimálása 

Az imént bemutatott első eredmények után a korreláció számításhoz optimális score 

érték számának meghatározása céljából a koefficienseket újból kiszámoltuk, úgy, hogy a 

referencia glükóz mérés időpontjához legközelebbi három és öt score értéket átlagoltuk, majd 

az újonnan kapott átlagérték és a kapcsolódó glükóz koncentráció között számítottuk ki a 

korrelációs együtthatót (29. ábra). Ezt a kísérletet azonban csak a Raman adatokkal és az első 

lépésben legmagasabb korrelációt mutató főkomponensekkel (futásonként rendre a 6., 4., 5. 



 

és 5. PC) végeztük el. Az átlagolt pontokból számolt korrelációs koefficiensek legnagyobb 

mértékben a második futás esetén tértek el egymástól. Azonban a futásonként három-három 

korrelációs koefficiens átlagától az egy-egy koefficiens értékének legnagyobb eltérése is öt 

százalékon belül maradt (7. táblázat). Ezért úgy döntöttünk, hogy ez nem teszi indokolttá, hogy 

több mint egy score értéket (a referencia mérési ponthoz időben legközelebb esőn felül) 

figyelembe vegyünk a számításnál, ezért a továbbiakban csak egy ponttal folytattuk a 

vizsgálatot. 

 

29. ábra A négy bioreaktoros sejttenyészet Raman spektrumaira sejttenyészetenként külön-külön illesztett PCA 
modell referencia glükóz koncentrációval legmagasabb pozitív korrelációt mutató főkomponenseinek 

(futásonként rendre a 6., 4., 5. és 5. PC) score értékei, a referencia glükóz mérés időpontjához legközelebbi egy, 
három és öt score érték átlagával kiszámítva 

7. táblázat A négy bioreaktoros sejttenyészet Raman spektrumaira sejttenyészetenként külön-külön illesztett 
PCA modell referencia glükóz koncentrációval legmagasabb pozitív korrelációt mutató főkomponenseinek 

(futásonként rendre a 6., 4., 5. és 5. PC) egy, három és öt score érték átlagavál is kiszámított korrelációs 
koefficiensek átlagértéke és az egyes korrelációs koefficiensek átlagtól való eltérése százalékban 

ID 
Korrelációs 

koefficiensek 
átlaga 

Számított koefficiens eltérése az átlagtól százalékban, 
különböző számú koefficiens átlagolása esetén 

1 pont 3 pont 5 pont 

Run1 0,967 -0,09 -0,04 0,13 

Run2 0,753 -1,95 -1,45 3,40 

Run3 0,816 0,46 -0,01 -0,45 



 

5.2.4.4 Korrelációszámítás a négy sejttenyészet spektrumait együtt tartalmazó 

adathalmazra illesztett PCA modellek score értékei és a glükóz koncentráció 

között 

Miután megbizonyosodtunk arról, hogy sejttenyészetenként a NIR és Raman 

spektrumokra illesztett PCA modell bizonyos főkomponenseinek score értékei és a referencia 

glükóz koncentráció között korreláció áll fenn, azt kívántuk megvizsgálni, hogy akkor is 

felfedezhető-e korreláció, ha nemcsak külön-külön az egyes tenyészetekre illesztünk PCA 

modellt, hanem a futásokat egy adathalmazként kezelve, egy PCA modellt készítünk, mivel a 

későbbi mennyiségi modelleknél is egyben fogjuk kezelni az adatokat. Azonban a modellből a 

score értékeket szétbontottuk futásokra, és a korrelációt úgy számoltuk, hogy könnyebben 

értelmezhető legyen, hiszen a glükóz koncentráció értékek is futásonként álltak 

rendelkezésre. A több futás adatait tartalmazó modell összetettebb, mint a csak egy futás 

spektrumaival készült, hiszen nemcsak a futáson belüli, hanem az egyes futások közötti 

változékonyságot is le kell írnia a modellnek. Ennek köszönhetően a glükóz koncentrációval 

legmagasabb pozitív korrelációt mutató főkomponensnenk a nyolcadik főkomponens adódott 

(8. táblázat). Tehát a glükóz érzékelés magasabb főkomponens szám irányába tolódott el. Az 

első és harmadik futás esetében kiemelkedően magas, 0,9 feletti volt a korreláció, ami a 

harmadik futás esetében jelentett több mint egy tized emelkedést, azonban az első futásnál 

néhány század csökkenést tapasztaltunk. A második és negyedik futásnál a korreláció 0,7 körül 

adódott, ami a második futásnál egyforma mértékben jelentkezett a hetedik és a nyolcadik 

főkomponensnél. Ez volt az egyedüli futás, ahol nem volt egyértelműen egy kimagasló 

mértékű korrelációt mutató PC, azonban az egységesség céljából itt is a nyolcadik 

főkomponenst vettük figyelembe. Mindkét tenyészetet együtt tartalmazó NIR modellből nem 

számoltunk korrelációt, mivel az együttes modell egyik főkomponense sem mutatott 

korrelációt a score ábrákon (24. ábra, bal). 

 

Run4 0,711 -0,36 -0,05 0,40 



 

8. táblázat A négy bioreaktoros sejttenyészet egy adathalmazként kezelt Raman spektrumaira illesztett PCA modell score értékei és a referencia glükóz koncentráció közötti 
korrelációs koefficiensek, a legmagasabb pozitív korrelációs értékek vastagon szedve 

Run PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 

Run1 -0,0901 0,1718 -0,1130 -0,1042 0,1122 -0,0683 0,3498 0,9477 0,1865 0,5137 0,0719 0,1093 0,0817 

Run2 -0,4328 0,4218 -0,4764 0,2476 0,2270 0,2812 0,7257 0,7023 0,0713 0,0841 -0,1892 -0,2332 -0,1194 

Run3 -0,4420 0,3328 -0,1588 0,3239 -0,0742 0,1771 0,4018 0,9355 -0,2457 0,5161 -0,0084 -0,0823 0,2889 

Run4 -0,5214 0,5206 0,3673 0,3083 0,2645 0,4343 0,4130 0,7187 0,3530 0,5561 -0,4434 -0,1530 0,2325 

 



 

 

30. ábra A négy bioreaktoros sejttenyészet Raman spektrumait egy adathalmazként kezelt Raman spektrumaira 
illesztett PCA modell score értékei és a referencia glükóz koncentráció közötti korrelációs koefficiensek 

futásonként 

5.2.4.5 A legmagasabb korrelációt mutató főkomponensek loading értékei, a glükóz 

csúcsok azonosítása 

A legmagasabb korrelációt mutató főkomponenseknek a loading értékeit is ábrázoltuk 

és elemeztük, valamint irodalmi adatokkal összehasonlítottuk. A Raman spektrumokra külön-

külön futásonként készített PCA modellek esetében a legmagasabban korreláló 

főkomponensekhez (31. ábra, bal), míg a közös modell esetében a hetedik és a nyolcadik 

főkomponenshez (31. ábra, jobb) tartozó loadingokat ábrázoltuk. 



 

 

31. ábra A négy bioreaktoros sejttenyészet Raman spektrumaira sejttenyészetenként külön-külön (bal), 
valamint az egy adathalmazként kezelt spektrumokra (jobb) illesztett PCA modellek referencia glükóz 

koncentrációval legnagyobb korrelációt mutató főkomponenseinek loading értékei 

A loadingok mindkét modell esetében, mindegyik főkomponensnél rendkívül 

hasonlóak voltak, a főbb csúcsok ugyanott helyezkedtek el. Ezek a 1638-1590 cm-1, 

1380-1320 cm-1, 1156-1100 cm-1, 1084-1040 cm-1, 536-400 cm-1 közötti tartományok voltak. 

Glükóz vizes oldatának Raman spektrumában az egyes csúcsokat Mathlouthi et al. már 

1980-ban azonosította, amik az előbb felsorolt tartományokkal erősen átfednek [94]. Ezek 

alapján egyértelműen kijelenthettük, hogy a kiválasztott, magas pozitív korrelációt mutató 

főkomponensek valóban a glükózt jelezték, és a score értékek változása a glükóz 

koncentrációval függ össze. A 840 cm-1 hullámszámnál volt egyedül az első és a többi három 

futás közötti eltérés megfigyelhető. A korreláció, és ebből következően a loadingok, 

segítségével az egyes glükózra érzékeny spektrum részeket a mennyiségi modelleknél is fel 

kívántuk használni. Ezért a glükóz tartományokat a loadingok alapján kiválasztva, mint 

változószelekciós technikát, más, már jól bevált módszerek mellett alkalmaztuk reaktoros 

adatok elemzésénél és PCA korrelációként hivatkoztunk rá. 

A második futás NIR spektrumaira illesztett PCA modell loading értékeit ábrázolva 

(32. ábra) a NIR-nél három spektrum régió volt a meghatározó. Az 5000 és 7000 cm-1-nél a 

nagyobb értékek a NIR tartományban jellegzetes két vízcsúcshoz voltak köthetők. Azonban a 

legnagyobb csúcsot 4700 cm-1-nél, és ennek a csúcsnak vállaként 4400 cm-1-nél figyeltük meg, 

ami korábbi irodalmi [79,80], és saját, eddig nem publikált mérési eredményeink alapján is 

egyértelműen a glükózt jelzi. A NIR loadingokat nem alkalmaztuk változókiválasztás céljából a 

későbbi mennyiségi modelleknél, mivel korábbi tapasztalataink szerint ugyan 4700 cm-1nél 



 

valóban elnyel a glükóz, de azt jól felhasználni inkább küvettás és nem bemerülő szondás 

mérési elrendezésnél felvett spektrumok esetén lehet. Ennek az oka, hogy a bemerülő 

szondához a fényt optikai szálak továbbítják, amelyeknek a zaja ebben a tartományban kezd 

felerősödni. A spektrumok „szétnyílása” és zaja látszott a spektrumokon (21. ábra, bal fent), 

habár nem túlságosan erősen, mivel éppen a zaj miatt a NIR tartomány vége le lett vágva. 

Ennek köszönhetően a spektrumok rögzítése nem 4000 cm-1-ig (2500 nm-ig), hanem csak 

4300 cm-1-ig tart, mivel azon a 300 cm-1-en rendkívül zajos, hasonlóan az irodalomban már 

bemutatottakhoz [84]. 

 

32. ábra A második bioreaktoros sejttenyészet (Run2) NIR spektrumaira illesztett PCA modell referencia glükóz 
koncentrációval legnagyobb korrelációt mutató ötödik főkomponensének loading értékei 

Tehát a NIR spektrumokra illesztett PCA modell loading értékeinek elemzése alapján 

beigazolódott az a sejtésünk, hogy a PCA score értékek viselkedését nem tisztán a glükóz 

határozza meg, szemben a Raman loading értékekkel, hanem a vízcsúcsok is erősen részt 

vesznek a modellválasz alakításában, azonban a víz mellett a glükóz is megszólal. 

Mindazonáltal ezek az eredmények összecsengtek a korábbi fejezetekben látott NIR 



 

eredményekkel. Azaz a glükóz szint változása NIR segítségével is detektálható volt a CHO 

sejttenyészetekben, de a víz, mint folytonos zavaró, a háttérben nagyon erősen jelen volt, ami 

a glükóz észlelését bizonytalanná tette. Tulajdonképpen ezt figyeltük meg a score ábrán a 

glükóz rátáplálásoknál (26. ábra, bal). 

5.2.5 Mennyiségi eredmények (PLS) 

A rendelkezésre álló NIR és Raman adatok mennyiségi elemzését két lépésben 

végeztük. Először a NIR és a Raman technikák közvetlen összehasonlítását tettük meg a 

lombikos és a mindkét technikával mért bioreaktoros adatok segítségével. Ezt követően (a 

dolgozat egy külön fejezetében) a négy bioreaktoros Raman spektrum sorozattal dolgoztunk 

tovább. 

5.2.5.1 NIR és Raman spektrum alapú PLS modellek optimálási, validálási és 

tesztelési folyamatának ismertetése 

A rázatott lombikokban és a bioreaktorokban felvett NIR spektrumokat első lépésben 

hármasával átlagoltuk, hogy egy spektrum–egy referencia eredmény párokat készítsünk, a 

későbbi kalibrációs modellkészítéshez. A Raman spektrumok esetében erre nem volt szükség, 

mert a spektrum–referencia párok azonnal rendelkezésre álltak, mivel a Ramannal a 

spektrumfelvétel hossza (15 min a 1,5 min NIR spektrummal szemben) miatt csak egy 

spektrumot tudtunk felvenni a rázatott lombikokban beállításonként. Ezt követően az adatok 

feldolgozása azonos folyamat mentén történt mindkét módszer esetében (33. ábra). A 

lombikos adatokat szétosztottuk egy kalibráló (6 lombik adata) és egy validáló (2 lombik adata) 

részre. Ezt úgy végeztük, hogy a validálásra használt lombikok közül az egyik kétszer, a másik 

háromszor kapott rátápláló oldatot, ezáltal a tenyészetek végső sejtszáma is eltért 

(4. táblázat). Ennek következtében a validálásra használt adatok biológiai változékonysága a 

kalibrációs modellek ezirányú érzékenységét is ellenőrizhette.  



 

 

33. ábra A NIR és Raman spektrumok alapján készült mennyiségi modellek optimálásának folyamata  

A következő lépésben a glükóz koncentráció becslésére szolgáló PLS modelleket 

készítettünk. A 4.3 Adatelemzési módszerek c. alfejezetben ismertetettekhez képest kis 

eltérés volt, hogy a változószelekciós és a matematikai előkezelési lépéseket a PLS_Toolbox 

program preprocessiterator függvénye segítségével iteratív módon optimáltuk. A 

preprocessiterator automatikusan generált PLS modelleket különböző előkezelés és változó 

kombinációkkal, majd az egyes modelleket a validáló adatokkal teszteltük. A 

változószelekcióhoz az iPLS algoritmust használtuk, a 4.3 Adatelemzési módszerek c. 

fejezetben leírtaknak megfelelően. Matematikai előkezelésként a Savitzky–Golay első és 

második deriváltat, MSC-t, SNV-t alkalmaztunk, melyeket autóskála vagy centrálás követett. A 

deriválás különböző beállításai (deriválás rendje, illesztett polinom foka, simítópontok száma) 

is az optimálás részét képezték, de a deriválás mindig az összes változó deriválását jelentette, 

és a változószelekció során glükóz specifikusnak talált változók tényleges kiválasztása csak 

ezután következett. Az a modell, amelyik a tesztelés során a legkisebb predikciós hibát 

(RMSEP) érte el a validáló lombikok spektrumainak prediktálása során, és a modell egyéb 



 

teljesítménymutatói (R2, faktor szám, kalibráció hibája) is kielégítőnek bizonyultak, azt egy 10 

és egy 100 literes léptékű sejttenyészet glükóz koncentrációjának prediktálására is 

alkalmaztuk. Ezzel a modell léptéknövelhetőségét kívántuk ellenőrizni, és a NIR-t a Raman 

spektroszkópiával ebben a kérdésben is közvetlenül összehasonlítani. 

5.2.5.2 NIR és Raman spektrum alapú PLS modellek optimálása és validálása a 

rázatott lombikok spektrumaival 

A vízcsúcsok glükózjelet elnyomó hatását hogy csökkentsük, iPLS változószelekciót 

alkalmaztunk, ami kiemelte a NIR spektrumokból a glükóz specifikus részeket. A legjobb 

változókiválasztási beállítás, amivel a legalacsonyabb RMSEP-t értük el, 20 intervallumból állt, 

és minden intervallum 20 változót tartalmazott. Ez összesen 400 változó (9 táblázat) 

kiválasztását jelentette a rendelkezésre álló 998-ból. A változószelekció után tehát a 

vízcsúcsok nem szerepeltek a modellben, ezért a kalibrációs modellt nem torzították el, a 

becslés pontosabbá vált. Ezzel ellentétben a Raman spektrumok esetében a változókiválasztás 

nem javította, hanem rontotta a becslés pontosságát, mivel a Raman spektrumban a glükóz 

tisztábban, erősebben megjelenik, nem nyomják el más, domináns tápoldatkomponensek, 

ezért vélhetően a matematikai előkezelés elégséges volt a glükóz kiemelésére. 

A változókiválasztással párhuzamosan a matematikai előkezelést is optimáltuk. A NIR 

spektrumokhoz legjobban az autóskálával kombinált Savitzky–Golay-féle második derivált vált 

be. A Raman spektrumokhoz a Savitzky–Golay-féle első deriváltat kombináltuk az SNV, majd 

centrálás előkezelésekkel. Érdekes, hogyha a deriváláson felül az SNV-t a NIR spektrumoknál 

is használtuk, csak a zajt tudta a spektrumokból kiemelni, az RMSEP értéke pedig ebből 

következően növekedett. A Ramannál viszont szükség volt rá. 

A két legjobban becslő modell kalibrációs hibája (RMSEC) hasonló, 2,2 mM körüli 

értéket mutatott (9. táblázat). Azonban a Raman modell (34. ábra, jobb) RMSEP értéke – ami 

a két validáló lombik spektrumai alapján a glükóz koncentráció becslés hibája – 1,1 mM-lal 

alacsonyabb volt, mint a NIR kalibrációé (34. ábra, bal), és 1 mM-lal mint a saját RMSEC értéke 

(9. táblázat). Ez bizonyítja, hogy a Raman kalibráció jobban leírta a változékonyságot a validáló 

adatokban, mint a kalibrációs adatokban. Viszont azt fontos jól látni, hogy az 1 mM-os 

különbség egy sejttenyésztési rendszer glükóz koncentrációjánál elhanyagolható, ez az érték 

csak a két kalibráció összehasonlítására jó. 



 

9. táblázat A rázatott lombikokban felvett NIR és Raman spektrumokra készült PLS modellek eredményei 

A NIR kalibráció nyolc látens változóból állt, míg a Raman kalibráció három látens 

változóval is hasonló pontosságot ért el. Mindezt a NIR kalibrációnak csak 400, ezzel szemben 

a Raman kalibrációnak 1691 változóval kellett elérnie. Ez tisztán bizonyítja, hogy a glükózra 

vonatkozó információ jobban el volt rejtve a NIR spektrumokban, a Raman spektrumokból 

viszont, a megfelelő előkezelés alkalmazásával, eredményesebben ki lehetett emelni a glükóz 

jelet, ami így egy egyszerűbb, de mégis pontosabban becslő modellt eredményezett. A 

pontosságot tovább erősítette, hogy a 0-10 mM koncentráció tartományban a NIR modell 

szélesebb tartományban szórt az ideális egyeneshez képest, a Raman kalibráció pontjai viszont 

a kalibrációs egyenes mentén végig egyforma szélességben helyezkedtek el. 
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9365–9218; 
8593–7521; 
7359–7058; 
6742–6287; 
6125–5361; 
4736–4435; 

46 x 400 

Savitzky–Golay-féle 
második derivált, 

harmadrendű polinom 
illesztéssel, 63 db 

simítópontra számítva 
+ autóskála 

8 0,982 2,18 
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am

an
 

1890–200 46 x 1691 

Savitzky–Golay-féle 
első derivált, 

harmadrendű polinom 
illesztéssel, 63 db 

simítópontra számítva 
+ SNV + centrálás 

3 0,981 2,22 



 

 

34. ábra A rázatott lombikokban felvett NIR (bal) és Raman (jobb) spektrumokkal készült PLS modell kalibrációs 
egyenese 

A rázatott lombikos modellfejlesztés eredményeit összefoglalva, az RMSEP értékek és 

a regressziós egyenesek alapján megállapítottuk, hogy mindkét spektroszkópiai módszer 

hasonlóan jól becsülte a glükóz koncentrációt, de a fentebb megemlített észrevételek a Raman 

modell ígéretesebb léptéknövelhetőségét vetítették előre. 

5.2.5.3 NIR és Raman spektrum alapú PLS modellek léptéknövelhetőségének 

tesztelése bioreaktoros spektrumokkal 

A modellek léptéknövelhetőséget úgy ellenőriztük, hogy alkalmaztuk őket egy 10 és 

100 literes léptékű tenyészet NIR és Raman spektrumaira. A hosszú, jóval változékonyabb 

bioreaktoros sejttenyészetek esetében nem vártuk, hogy ugyanolyan pontosságú lesz a glükóz 

becslés, mint a lombikoknál, de elfogadhatónak az 5 mM alatti RMSEP-t tekintettük, a 

dolgozat korábbi részeiben már többször tárgyalt okok miatt. A NIR modell a 10 literes 

léptéket 62,5 mM (35. A ábra), a 100 literes léptéket 39,8 mM-os hibával (35. B ábra) becsülte 

(10. táblázat). A magas hiba értékének okát nyomonkövethettük, ha a glükóz koncentráció 

változását az idő függvényében ábrázoltuk: mindkét reaktor esetén erősen eltért a glükóz 

koncentráció a referencia módszerrel mért értéktől (35. ábra). 

10. táblázat A rázatott lombikos, 10 és 100 literes bioreaktoros sejttenyészetek predikciós eredményei 

Lépték Mérési módszer R2 predikció RMSEP [mM] 

1 liter (lombik) 
NIR 0,978 2,50 

Raman 0,993 1,38 

10 liter 
NIR 0,724 62,5 

Raman 0,777 4,03 



 

Az idő függvényében ábrázolt koncentrációk azonban azt is megmutatták, hogy noha 

a becslés nem pontos, a koncentrációváltozás trendjét (a glükóz koncentráció növekedését és 

csökkenését) jól követte a NIR spektrum alapú modell (35. C és D ábra). Hogy ezt jobban 

megvizsgálhassuk manuálisan korrigáltuk a prediktált glükóz értékeket, hogy a referenciával 

mért értéket jobban közelítsék, ezáltal majd a Ramannal is könnyebb legyen összehasonlítani. 

A 10 literes lépték esetében 50 mM-t, a 100 literes lépték esetében pedig 40 mM-t adtunk 

hozzá minden egyes prediktált glükóz koncentráció értékhez, majd az így kapott korrigált 

értékeket ismét az idő függvényében ábrázoltuk (35. E és F ábra). Így összehasonlítva 

megállapítottuk, hogy a NIR a 10 literes léptékben kevésbé érzékenyen prediktálta a glükóz 

koncentrációt, mint a 100 literesben. A 100 literes lépték esetében a modell egyértelműen 

érzékenyebbnek bizonyult, de nemcsak a glükóz koncentrációra, hanem a tenyészet korára is, 

amit a tenyésztés vége felé mutatott drift jelzett (35. F ábra). Ugyanis a tenyésztés végén a 

korrigált glükóz koncentráció is 50 mM-os értéket mutatott, holott a referencia módszerrel 

csak 20 mM körüli értéket mértünk. Ez az eltolódás magyarázható a tenyésztés 

előrehaladtával, mivel a tápoldatkomponenseket folyamatosan fogyasztják a sejtek, miközben 

a növekedésük közben metabolitokat bocsátanak a tápközegbe, tehát a sejttenyésztés a 

második felétől a végéig tekinthető kémiailag a legkomplexebbnek. Ezeknek a fiziológiai 

folyamatoknak a hatását láthattuk a Raman spektroszkópia esetében is megjelenni a 10 literes 

léptéknél (35. I ábra), de a NIR-hez képest jóval enyhébben. 

A Raman modellek a 10 literest 4,03 mM (35. G ábra), a 100 literes léptéket 4,05 mM 

(35. H ábra) pontossággal becsülték. A hasonló (és alacsony) predikciós hiba azt bizonyította, 

hogy a Raman lombikos modellek két különböző lépték és kísérlet esetén is egyforma 

minőséggel tudták a glükóz koncentrációt becsülni, amit a koncentráció értékek idő 

függvényében történő ábrázolása is megerősített. A 10 literes léptéknél enyhe drift volt 

megfigyelhető a tenyészet kezdetén és végén (35. I ábra). Azonban, ahogy már említettük, a 

tenyésztés vége felé látható drift szintúgy az optikailag összetettebb bioreaktoros (hosszabb 

futási idő, több sejttörmelék) környezet mérési körülményeivel volt magyarázható, ami tehát 

a Raman spektroszkópiában is megjelent a NIR-hez hasonlóan. 

100 liter 
NIR 0,284 39,8 

Raman 0,833 4,05 



 

Optikai szempontból nézve, a rázatott lombikos spektrumok, egy teljes bioreaktoros 

sejttenyészet spektrumaival szemben, csak pillanatképnek tekinthetők a bioreaktoros 

tenyésztés közepén, ami a tenyészet többi részét nem reprezentálja megfelelően. Tehát a 

driftek a tenyésztés elején és végén egy általánosabb modell pontatlanságot feltételeztek, 

amiben az optikai jellemzők csak egy szempont. Ezt a problémát vélhetően nagyobb 

adatmennyiséggel és bioreaktoros spektrumokkal készített modellek segítségével lehetne 

javítani, ami ellenállóbb a tenyésztés során jelentkező változásokra. Azonban azt 

megállapíthattuk, hogy a rázatott lombikos Raman modellek kielégítően pontosak voltak 

ahhoz, hogy a technológia fejlesztés korai fázisában, amíg nagyobb mennyiségű bioreaktoros 

spektrum nem elérhető, alkalmazzuk őket. 

A Raman modell a 100 literes léptéket még pontosabban tudta becsülni, mint a 

10 literest, amit azonban az RMSEP értéke nem jelzett, viszont az idő függvényében ábrázolt 

glükóz koncentráció értékek szorosabban követték a referencia értékeket, mint a 10 literes 

léptéknél (35. J ábra). A referencia módszerrel mért koncentrációhoz képest kevés eltérést a 

tenyészet vége felé lehetett megfigyelni, de trendszerű eltérést sehol.



 

 

35. ábra A rázatott lombikokban felvett NIR és Raman spektrumokkal készült PLS modellek alkalmazásának eredményei a 10 literes (bal oldali oszlop) és a 100 literes (jobb 
oldali oszlop) bioreaktoros tenyészetek spektrumaira: A) NIR modell kalibrációs egyenese; B) NIR modell kalibrációs egyenese; C) NIR modellel becsült és a referencia glükóz 

koncentráció az idő függvényében*; D) NIR modellel becsült és a referencia glükóz koncentráció az idő függvényében*; E) NIR modellel becsült glükóz koncentráció 
50 mM-lal igazítva és a referencia glükóz koncentráció az idő függvényében; F) NIR modellel becsült glükóz koncentráció 40 mM-lal igazítva és a referencia glükóz 

koncentráció az idő függvényében; G) Raman modell kalibrációs egyenese; H) Raman modell kalibrációs egyenese; I) A Raman modellel becsült és a referencia glükóz 
koncentráció az idő függvényében; J) A Raman modellel becsült és a referencia glükóz koncentráció az idő függvényében 

* A C) és D) ábrákon 96 és 144 óra tenyésztési idő között a NIR modellel becsült glükóz koncentrációnál látható egyenes vonal a kimaradt NIR spektrum felvétel 
következménye és nem a modell becslését mutatja 



 

Az összehasonlítás során megállapíthattuk, hogy a glükóz koncentráció becslése 

léptékfüggő volt, ami a NIR spektroszkópia esetében volt erősebb, mivel a becslés hibája 15-

20 szorosára emelkedett a modell léptéknövelés folyamán (10. táblázat). Az RMSEP-ben 

tapasztalható nagy különbség egyértelműen a NIR technika limitációjának volt köszönhető. 

Ahhoz, hogy az alacsony glükóz koncentrációt számunkra kielégítő pontossággal becsülni 

tudjuk, a NIR számára rendkívül kedvezőtlen, erősen vizes sejttenyésztési rendszerben, a 

modellt túl kellett illeszteni ahhoz, hogy a rázatott lombikos modellrendszerben kielégítő 

eredményeket kapjunk. Ez abban nyilvánult meg, hogy nyolc látens változós modellt 

készítettünk, a relatíve kevés spektrumra. A nyolc látens változó használata és ezzel a 

túlillesztés elkerülhetetlen volt, ha a hibát alacsonyan akartuk tartani, mert a glükóz jele 

olyannyira gyenge a spektrumban, a víz annyira elnyomja, hogy csak így sikerült kellő 

mértékben felerősíteni. Az alacsony jelszinten felül a sejtek fényszórása is zavart, ami azonban 

leginkább az alapvonal-eltolódásban jelent meg, tehát az előkezeléssel korrigálható volt. Ezért 

a túlillesztett modell specifikusabb lett a rázatott lombikos spektrumokra, mint magára a 

glükózra, ami így a modell léptéknövelhetőségét erősen lerontotta. Továbbá, a lombikos 

modellrendszerben a glükóz koncentráció nem korrelált semmilyen egyéb paraméterrel, 

különösen a sejtnövekedéssel nem, ami pedig – már korábban az 5.1.5 Glükóz koncentráció 

meghatározása NIR spektroszkópiai eszközökkel CHO sejttenyészetek léptéknövelésének 

nyomonkövetése során – az eredmények magyarázata c. alfejezetben bemutatott módon – 

segíthette volna a meghatározás pontosságának növelését. Azonban a lombikos 

modellrendszer sajátosságainak köszönhetően a PLS modellnek tisztán a glükóz jelére kellett 

támaszkodnia, tehát semmilyen indirekt kalibráció nem tudta a becslést támogatni. 

A NIR-rel szemben a Raman esetében kevesebb, mint háromszorosára nőtt csak a 

becslési hiba a változékony bioreaktoros adatok bevezetésével. Ezt semmiképpen sem a 

túlillesztés, mivel csak három látens változó alkotta a modellt, hanem a bioreaktoros 

sejttenyészetek ténylegesen összetettebb mérési mátrixa okozta, ahogy arra korábban is 

utaltunk már. Viszont a Raman spektrum alapú meghatározásnál a becslési hiba alacsonyabb 

növekedése egyértelműen azt mutatta, hogy a PLS modellnek nincs szüksége a glükóz jelén 

kívül egyéb változékonyságra, így is megfelelő pontossággal becsül. 



 

5.3 MLR, PCR és PLSR módszerek alkalmazása CHO sejttenyészetek glükóz 

koncentrációjának Raman spektrum alapú meghatározására 

A NIR és Raman spektroszkópiai módszerek, előző fejezetben tárgyalt összehasonlítása 

során egyértelművé vált, hogy a továbbiakban a Raman technika pontosságának határát 

érdemes mélyebben vizsgálni, kizárólag bioreaktoros tenyészetek segítségével. A korábbi 

kísérletnél felhasznált két tenyészetet a további két rendelkezésre álló 10 literes léptékű 

tenyészet (5. táblázat) spektrumaival is kiegészítettük és kizárólag bioreaktoros 

spektrumokkal is készítettünk sokváltozós modelleket glükóz koncentráció meghatározása 

céljából. Azonban látva a Raman spektroszkópia glükóz iránti érzékenységét a minőségi és 

mennyiségi elemzések során egyaránt, a leggyakrabban alkalmazott PLS algoritmuson felül az 

MLR és PCR regressziós algoritmusokat is alkalmaztuk, mindezt 3 + 1 különböző 

változókiválasztás után (36. ábra). Az elemzés során készítettünk modellt az összes, 1691 db 

változóra, majd az 5.2.4 NIR és Raman spektroszkópia CHO sejttenyészetek glükóz 

koncentrációja iránti érzékenységének vizsgálata c. alfejeztben részletesen bemutatott PCA 

korreláció eredményeként kapott 313 db változóra, illetve az eddig is alkalmazott 

i-módszerekkel (az adott regressziós algoritmusnak megfelelően iMLR, iPCR, iPLS, az eddig 

ismertetett módon futtatva) kiválasztott változókra is. A PLS módszer esetén a VIP módszer is 

adott volt változókiválasztásra, amit alkalmaztunk is, de egyedül csak ezzel az algoritmussal 

tudtuk kombinálni. A változószelekciót a 4.3 Adatelemzési módszerek c. alfejezetben 

ismertetett spektrum előkezelési módszerek követték. A regressziós algoritmusok és a 

változószelekciók összes kombinációja tíz különböző modellt eredményezett (36. ábra). A 

modelleket az első három futás adataival készítettük, majd a modellel a negyedik futás glükóz 

koncentrációját becsültük, ennek segítségével az egyes modellek között összehasonlítást 

tehettünk. 



 

 

36. ábra A négy bioreaktoros sejttenyészet (Run1-4) Raman spektrumainak különböző regressziós 
algoritmusokkal történő elemzése 

5.3.1 Az MLR módszer alkalmazása CHO sejttenyészetek glükóz 

koncentrációjának Raman spektrum alapú meghatározására 

Az első kipróbált regressziós algoritmus az MLR volt. Az összes változón alapuló modell 

11,3 mM-os RMSEP értéket adott (40. ábra), ami regressziós egyenes körül erős szórást 

mutató pontokat (37. A ábra) és zajos glükóz lefutás (37. B ábra) görbét eredményezett. 

Elméletileg a változókiválasztás javítja a kalibrációt, hiszen az elemzésből azokat a spektrum 

változókat hagyjuk ki, amelyek nem korrelálnak a mért komponens jelével, vagy zajosak. Ez az 

MLR esetében igaz volt, mivel a PCA score korreláció segítségével kiválasztott 313 változóval 

készített modell már csak 4,04 mM-os RMSEP értéket adott (37. C ábra), ami azonban még 

mindig zajos lefutású görbéket (37. D ábra) eredményezett, különösen a később bemutatásra 

kerülő, egyéb módszerekkel kapott eredményekhez képest. Az iMLR módszerrel 100 változó 

kiválasztása adta a legoptimálisabb modellt, amivel 3,82 mM-os RMSEP-re volt képes 

(37. E ábra). A változók csökkentésével a modell hibájának javulása közel sem volt akkora, mint 

az első lépésben, de a glükóz koncentráció időbeli változása kevésbé zajos képet mutatott 

(37. F ábra). Az elmélet szerint, az MLR modellek tíznél kevesebb változóval működnek 

optimálisan, elkerülve a kollinearitást, ami mátrix inverzióhoz vezethet [54]. Ezért a 

sokváltozós MLR eredmények csak mint viszonyítási alap – amihez hasonlítani lehet – 

szolgáltak, mivel minden változó használata szokatlan (habár kivitelezhető) kemometriai 

megoldásnak tekinthető. Ezért a változók számát egészen 3 db, glükóz specifikus változóra 

redukáltuk Mathlouthi és mtsai. [94] glükóz csúcs meghatározásainak segítségével, azonban 

az RMSEP az iménti 3,82 mM-nál kétszer magasabb volt (a regressziós egyeneseket nem 

Raman spektrumok és referencia értékek:
3 futás - kalibráció + 1 futás - validáció

Minden változó
(1691 változó)

PCA score
korreláció

(313 változó)

i-módszer
(iMLR, iPCR, 

iPLS)

Variable 
Importance in 

Projection

Spektrumok

Változókiválasztás

Előkezelés

PLSR
#10

Modellek
MLR
#7

PCR
#8

PLSR
#9

MLR
#4

PCR
#5

PLSR
#6

MLR
#1

PCR
#2

PLSR
#3



 

mutatjuk), ami azt jelezte, hogy a változószám és az RMSEP összefüggését egy minimumos 

görbeként kell elképzelni. 

 

37. ábra A Run1-3 sejttenyészet Raman spektrumaival a Run4 sejttenyészet glükóz koncentrációjának 
becslésére készített MLR modellek regressziós egyenesei (bal oszlop) és glükóz koncentráció lefutásai (jobb 
oszlop) minden spektrumváltozó (A és B), PCA score korrelációval kiválasztott spektrumváltozók (C és D) és 

iMLR-rel kiválasztott 100 db spektrumváltozó (E és F) esetében 



 

5.3.2 A PCR módszer alkalmazása CHO sejttenyészetek glükóz koncentrációjának 

Raman spektrum alapú meghatározására 

A második alkalmazott módszer a PCR volt. A teljes spektrumra készített PCR modell 

az MLR modellel elért RMSEP-nek a negyedére 2,38 mM-ra csökkent (38. A ábra). A becsült 

glükóz koncentráció viszonylag szorosan követte a referencia glükóz értékeket (38. B ábra). 

Azonban a modell kilenc látens változóból állt, ami a lehetséges túlillesztést mutatta 

(40. ábra). A modellt alkotó spektrumváltozók PCA score korreláció során kapott 313 db 

változóra csökkentésével az előbbi kilenc helyett csak négy látens változó is elég volt, azonban 

a becslés pontossága csökkent, mivel a hiba 2,69 mM-ra emelkedett (38. C ábra). Habár a 

0,3 mM-os különbség nem számottevő, a prediktált glükóz koncentrációt az idő függvényében 

ábrázolva észrevettük, hogy a maximum és minimum koncentráció értékeket több alkalommal 

sem érte el a becsült érték, azaz a prediktált tartomány szűkült az összes változóval készült 

modellhez képest (38. D ábra). Az iPCR ismét 100 változót választott, azonban a modellnek hat 

látens változóra volt szüksége, hogy a 2,66 mM-os RMSEP-et produkálja (38. E ábra). Az 

ábrákat alaposan szemügyre véve sem lehetett a 313 db PCA score korrelációs változóval 

készített modell glükóz koncentráció lefutásához képest az iPCR modellnél komoly eltérést 

megfigyelni (38 F ábra), amit a közeli RMSEP érték is magyarázott. 



 

 

38. ábra A Run1-3 sejttenyészet Raman spektrumaival a Run4 sejttenyészet glükóz koncentrációjának 
becslésére készített PCR modellek regressziós egyenesei (bal oszlop) és glükóz koncentráció lefutásai (jobb 
oszlop) minden spektrumváltozó (A és B), PCA score korrelációval kiválasztott spektrumváltozók (C és D) és 

iPCR-rel kiválasztott 100 db spektrumváltozó (E és F) esetében 

5.3.3 A PLS módszer alkalmazása CHO sejttenyészetek glükóz koncentrációjának 

Raman spektrum alapú meghatározására 

Az összes változóra illesztett PLS modell adta a legalacsonyabb RMSEP-et (39. A ábra), 

mind a tíz modell között is (40. ábra). A 2,19 mM-os érték csak 0,2 mM-lal volt alacsonyabb, 

mint a PCR modellé, de a PCR modell kilenc változóból állt, míg a PLS modell csak ötből. Tehát 



 

annak nagyobb volt az esélye, hogy a PCR modell túlillesztett volt, mint a PLS modell, aminek 

a veszélye, öt változóval, nem állt fenn a PLS esetében. A glükóz koncentráció lefutásában nem 

tudtunk különbséget megfigyelni (39. B ábra) a PCR modellhez (38. B ábra) képest. A 

változókiválasztás nem tudott a modell becslési pontosságán javítani, ugyanis az RMSEP 

2,73 mM-ra emelkedett (39. C ábra), amikor a PCA score korreláció segítségével kiválasztott 

313 spektrumváltozóra készült a modell. Viszont a látens változók száma háromra csökkent, 

ami egy meglehetősen robusztus modellt jelzett. A modell predikciós tartományának 

zsugorodása, a PCR-hez hasonlóan itt is megjelent (39. D ábra), azaz ezalapján azt 

feltételezhettük, hogy ez a jelenség a változókiválasztási módszernek és nem a regressziós 

módszernek volt köszönhető. Az iPLS módszer valamivel gyengébb eredményeket adott, mint 

a PCA score korreláció, mivel az RMSEP 2,81 mM-ra, míg a látens változók száma ötre 

emelkedett (39. E ábra), valamint a glükóz időbeli lefutása is zajosabb képet mutatott 

(39. F ábra). A PLS módszerrel lehetőségünk volt az irodalomban Raman spektrumokra több 

közleményben alkalmazott [73,88] Variable Importance in Projection (VIP) ábra 

változókiválasztásra való használatának tesztelésére is, amivel 465 változót választottunk ki, 

amikor az irodalomban is általánosságban alkalmazott 1-es küszöbértéket állítottuk be. A 

modell így öt látens változóval 2,21 mM-os RMSEP-et ért el (39. G ábra), a glükóz koncentráció 

lefutás pedig (39. H ábra) a minden spektrumváltozót tartalmazó modell glükóz lefutásához 

(39. B ábra) hasonlított leginkább.



 

 

39. ábra A Run1-3 sejttenyészet Raman spektrumaival a Run4 sejttenyészet glükóz koncentrációjának 
becslésére készített PLS modellek regressziós egyenesei (bal oszlop) és glükóz koncentráció lefutásai (jobb 
oszlop) minden spektrumváltozó (A és B), PCA score korrelációval kiválasztott spektrumváltozók (C és D), 

iPLS-sel kiválasztott 100 db spektrumváltozó (E és F) és VIP ábra segítségével kiválasztott465 db 
spektrumváltozó (G és H) esetében 



 

 

40. ábra A Run1-3 sejttenyészet Raman spektrumaival a Run4 sejttenyészet glükóz koncentrációjának 
becslésére különböző változókiválasztási módszerekkel (első oszlop) és regressziós módszerekkel (második 

oszlop) készített modellek eredményeinek összefoglalása, a különböző változókiválasztási módszerek 
segítségével meghatározott spektrumváltozók elhelyezkedését jelző fekete sávokat spektrumbeli a Run1 

spektrumainak első deriváltjával szemléltetve. 
Az előkezeléseket tartalmazó negyedik oszlopban a D jel a deriváltat jelzi, majd a szám a deriválás rendjét, ezt 

követi pedig az illesztett polinom rendje és a simítópontok száma. Az ötödik oszlop eltolás értéke az adott 
modell Run4 becslése során kapott eltolásérték. 

5.3.4 Az MLR, PCR és PLSR módszerek alkalmazása CHO sejttenyészetek glükóz 

koncentrációjának Raman spektrum alapú meghatározására – az 

eredmények magyarázata, összefoglalás 

A fent tárgyalt eredmények (40. ábra) tisztán megmutatták, hogy a legpontosabban 

becslő modell a minden spektrumváltozóra épülő PLS modell (39. A ábra). Az várható volt, 

hogy a PCR és PLS jobb teljesítményű lesz, mint az MLR. Ez az eredmény tulajdonképpen a 

papírformának tekinthető, mivel azt vártuk, hogy a látens változókat létrehozó módszerek az 

MLR-nél jobban működnek. Az MLR egy egyszerű lineáris regressziót számít, amikor minden 

egyes változó azonos súllyal szerepel a modellben. A Raman spektrumokban erősebb glükóz 

jelek voltak megfigyelhetők, mint a NIR spektroszkópiánál, de a szomszédos változók így is 
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keresztkorrelációt mutatnak, ami miatt az MLR-rel nem lehet olyan jó becslést elérni, mint a 

másik két módszerrel. Ezért a változókiválasztás után, ami csökkentette a keresztkorrelációt 

és a multikollinearitást, a modell teljesítménye javult. Azonban a változók számának drasztikus 

csökkentése nem eredményezett pontosabb modellt, mint a több változóra készített 

modelleké. 

Az MLR-rel szemben a PCR és PLS nem az eredeti spektrumváltozókat használta, hanem 

azokat látens változókká transzformálta, majd a regressziót a látens változókkal végezte. Az 

eredmények tükrében azt mondhattuk, hogy ez egy jó megoldásnak tűnt a modell predikciós 

képességeinek javítására, habár a PCR és PLS látens változó számítása eltér. Mivel a minőségi 

elemzés során, az 5.2.4.5 A legmagasabb korrelációt mutató főkomponensek loading értékei, 

a glükóz csúcsok azonosítása c. alfejezetben bebizonyítottuk, hogy a glükóz koncentráció egy 

nagyon domináns faktor a Raman spektrumokban, várható volt, hogy a PCR modell az MLR-nél 

jobban fog teljesíteni. Ezért volt meglepő, hogy az RMSEP nem javult, amikor szűkítettük a 

változók számát, de a modell glükózra specifikusabb változókra épült, ettől összességében 

robusztusabb lett, ami abban jelent meg, hogy a hasonlóan alacsony RMSEP érték eléréséhez 

szükséges látens változók száma csökkent, még ha az RMSEP egészen enyhén nőtt is. A PLS 

algoritmus előnyét és a Raman spektrumok valódi jellegét az összes változóra készített modell 

tükrözte, mert a PLS-sel tudtuk a legalacsonyabb hibájú, de legrobusztusabb modellt 

létrehozni. Ezért a PLS tűnt a legalkalmasabb regressziós módszernek, mivel olyan módon 

tömörítette az eredeti adatokat látens változókká, hogy a glükóz koncentráció szempontjából 

legrelevánsabb spektrumváltozók kapták a legnagyobb súlyt. Ezt több irányból megközelítve 

is alá tudtuk támasztani. Először is azzal, hogy a változókiválasztás, akkor is, ha korábbi 

ismereteken, mint a PCA korreláció, vagy tényleges számításon, mint az iPLS, alapult, nem 

javított az RMSEP értékén. Noha a PCA korreláció a PCR modellhez hasonlóan támogatta az 

algoritmust abban, hogy robusztusabb modellt számítson ki, de a predikció hibája ebben az 

esetben is nőtt. Ez azt jelentette, hogy az egyes változók súlyának meghatározása a PLS 

modellben akkor volt a legjobb, ha ezt maga a PLS algoritmus végezte, az algoritmus 

„természetének” megfelelően, azaz a spektrumokban található és ezzel egyidőben a 

referencia adatokban a spektrumokban felfedezhető változékonysággal korreláló 

változékonyságot is figyelembe vette. Az iPLS, ami a teljes spektrum kisebb részleteire készít 

külön-külön modelleket, majd végül ezek közül a tartományok közül a legalacsonyabb hibával 



 

bíró modelleket választja ki, csak összezavarta a PLS-t, mert nem a glükóz specifikus spektrum 

részeket választotta ki (40. ábra). Másodsorban a VIP eredmények bizonyították igazán, hogy 

a PLS a legalkalmasabb regressziós módszer, mivel a VIP változókiválasztással kapott 

eredmények megegyeztek a teljes tartományra kapott eredményekkel. Mivel a VIP a PLS által, 

a fentebb leírt módon meghatározott legrelevánsabb változókra szűkíti a modell alapjául 

szolgáló változókat, ezért tulajdonképpen a PLS végezte a változók kiválasztását ebben az 

esetben is, ami után a predikciós eredmények megegyeztek a teljes spektrumra készült 

modellével. 

  



 

6 Tézisek (új tudományos eredmények) 

1. NIR spektroszkópia segítségével nyomonkövettem CHO sejttenyészetek teljes 

léptéknövelési folyamatát rázatott lombikostól az ötezer literes léptékig, melyet glükóz 

koncentráció meghatározásra használtam fel. [95] 

2. Bebizonyítottam, hogy NIR spektroszkópia alapú glükóz meghatározással el lehet érni 

hasonló (4 mM körüli) pontosságot, mint más erre a célra ígéretes (pl. Raman) 

spektroszkópiai módszerekkel, azonban a NIR spektroszkópiai modell csak a 

sejttenyészetek kezdetén ad kielégítően pontos eredményt. [95] 

3. Viszonyítási alapot hoztam létre ipari léptékű CHO sejttenyészetek valós idejű NIR 

mérések becslési pontosságának tekintetében, ami 4,18 mM-nak adódott. [95] 

4. Kifejlesztettem egy rázatott lombikos modellrendszert, amelyben a glükóz koncentrációt 

minden más tenyésztési paramétertől függetlenül lehet változtatni, de a tenyészetekre 

jellemző mátrix (sejtek, egyéb tápoldatkomponensek, metabolitok) megmarad, és 

mindeközben spektroszkópiai méréseket lehet végezni benne. [92,95,96] 

5. Rázatott lombikos modellrendszerben, teljesen azonos mérési körülmények között 

kivitelezett méréssorozattal, megállapítottam, hogy a NIR és Raman spektroszkópia 

hasonlóan pontosan (2,18 és 2,22 mM) tudja a glükóz koncentrációt meghatározni. [96] 

6. A rázatott lombikok segítségével fejlesztett modelleket bioreaktorokból származó 

spektrumokra transzferálva megállapítottam, hogy a NIR spektroszkópia alapú modellek 

túl magas hibával képesek csak a mindennapi gyakorlat szerint kivitelezett bioreaktoros 

sejttenyészetek glükóz koncentrációját becsülni, míg a Raman spektroszkópia alapú 

modell elfogadható (értsd. 5 mM alatti) hibával teszi ezt. [96] 

7. Kimutattam, hogy Raman spektroszkópia alapú glükóz modell esetében az MLR nem 

elfogadható mértékben, viszont a PCR algoritmussal készített glükóz modell 0,2 mM-al 

meg tudja közelíteni a bevett PLSR technikával készített glükóz modellt, bioreaktoros 

CHO sejttenyészetekben. [97] 

8. Megállapítottam, hogy bioreaktoros sejttenyészetekben felvett Raman spektrumok 

esetében glükóz koncentráció meghatározás céljából készített kemometriai modelleknél 

a leghatékonyabb változókiválasztási módszer (legpontosabb modellt eredményezi), ha 

a PLSR regressziós algoritmus saját súlyozó mechanizmusát használjuk. [97]   
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