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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. 

2 Irodalmi áttekintés és célkitűzések 
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. 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. Ezek között leggyakoribbak a 
monoklonális antitestek.1 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. Mivel a glükóz a sejtek fő szén- és energiaforrása, ezért ez 
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.2 A glükóz koncentráció a sejttenyésztés során kritikus folyamatparaméter, ezért 
a túl magas és a túl alacsony glükóz koncentráció között egyensúlyt kell fenntartani, hogy a jó 
termelékenység és a jó termékminőség egyszerre jellemezze a sejttenyészetet. Ez az 5-40 mM 

                                                      
1 Butler M, Spearman M (2014) The choice of mammalian cell host and possibilities for glycosylation engineering. 
Current opinion in biotechnology 30:107-112 
2 Joan Cairó J, Gódia F (2005) Cell Metabolism. In:  Cell Culture Technology for Pharmaceutical and Cell-Based 
Therapies. Biotechnology and Bioprocessing. CRC Press, pp 81-112. doi:doi:10.1201/9780849351068.ch4 
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közötti tartományban valósítható meg. 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, tehát amennyire lehetséges csökkenteni érdemes. A legjobb megoldás az lenne, hogyha 
a tenyészet glükóz koncentrációját folyamatosan, mintavétel nélkül lehetne mérni, és a 
glükózadagolást eszerint igazítani. 

Ezt az igényt felismerve Amerika Egyesült Államok Élelmezés- és Gyógyszerügyi 
Hivatala 2004-ben kiadott egy útmutatót, amelynek célja, hogy az innovatív 
gyógyszerfejlesztés, gyártás és minőségbiztosítás egyik lehetséges jövőbeni megközelítését 
megalapozzák, ami 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. Ehhez a PAT valós idejű (real-time), nem invazív mérési módszereket részesít előnyben, 
amelyek közül kiemelkednek a különböző rezgési spektroszkópiai technikák, amelyekkel 
nemcsak a már rutinszerűen is valós idejű mérésekkel követett folyamatparaméterekről (pH, 
nyomás, hőmérséklet, oldott oxigén) lehet információt kapni, hanem például a 
tápoldatkomponensekről is. 

A spektrumok értékeléséhez azonban sokváltozós adatelemzésre van szükség, mivel a 
NIR és Raman mérések során felvett spektrumok általánosságban ezer-háromezer adatpontot 
tartalmaznak. 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. Minőségi elemzést kizárólag 
főkomponens-elemzéssel (Principal Component Analysis, PCA) 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. 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. Az eddigi CHO tenyészetekkel végzett munkák során kizárólag ezt használták3. 
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. További regressziós lehetőséget 
adatredukciós módszerek jelentenek, melyek közül a főkomponens regresszió (Principal 
Component Regression, PCR) valamint a már említett PLSR fordul elő legsűrűbben az 

                                                      
3 Esmonde-White KA, Cuellar M, Uerpmann C, Lenain B, Lewis IR (2017) Raman spectroscopy as a process 
analytical technology for pharmaceutical manufacturing and bioprocessing. Analytical and Bioanalytical 
Chemistry 409 (3):637-649. doi:10.1007/s00216-016-9824-1 
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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. 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. 

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. Más jellegű, de 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. 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. Az egyik széles körben 
alkalmazott automatizált változókiválasztási módszer például az interval Partial Least Squares 
(iPLS), ami egyszerű, gyors, kevés optimálást igénylő. 

A két alkalmazott technika közül a NIR spektroszkópia hamarabb vált elérhetővé a 
Raman spektroszkópiánál, ezért az volt az első, aminek fermentációkban és 
sejttenyészetekben történő alkalmazásáról tanulmányok születtek4 , már jóval a PAT 
koncepció 2004-es megszületése előtt5. Az eredeti PAT koncepció – azaz a valósidejű 
nyomonkövetés – felé az első nagy lépést Arnold és mtsai.6 tették meg, akik először 
alkalmaztak in-situ, sterilizálható szondát sejttenyészetek mérésére. 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 0,5 mM-os, korábbi at-line mérések pontosságát. Henriques és mtsai. öt 
laboratóriumi léptékű reaktorral 1,84 mM-os pontosságot értek el, mindössze négy faktorral7. 
Ezzel szemben Clavaud és mtsai.8 csak 12,3 mM-os pontosságot értek el, igaz ipari léptékű 
sejttenyészeteknél. NIR esetében a pontos glükóz meghatározást, nagyban nehezíti a víz erős 

                                                      
4 Abu-Absi NR, Martel RP, Lanza AM, Clements SJ, Borys MC, Li ZJ (2014) Application of spectroscopic methods 
for monitoring of bioprocesses and the implications for the manufacture of biologics. Pharm Bioprocess 2 
(3):267-284. doi:10.4155/pbp.14.24 
5 Rhiel M, Cohen MB, Murhammer DW, Arnold MA (2002) Nondestructive near-infrared spectroscopic 
measurement of multiple analytes in undiluted samples of serum-based cell culture media. Biotechnol Bioeng 77 
(1):73-82. doi:10.1002/bit.10093 
6 Arnold SA, Crowley J, Woods N, Harvey LM, McNeil B (2003) In-situ near infrared spectroscopy to monitor key 
analytes in mammalian cell cultivation. Biotechnol Bioeng 84 (1):13-19. doi:10.1002/bit.10738 
7 Henriques JG, Buziol S, Stocker E, Voogd A, Menezes JC (2009) Monitoring mammalian cell cultivations for 
monoclonal antibody production using near-infrared spectroscopy. Adv Biochem Eng Biotechnol 116:73-97. 
doi:10.1007/10_2009_11 
8 Clavaud M, Roggo Y, Von Daeniken R, Liebler A, Schwabe JO (2013) Chemometrics and in-line near infrared 
spectroscopic monitoring of a biopharmaceutical Chinese hamster ovary cell culture: prediction of multiple 
cultivation variables. Talanta 111:28-38. doi:10.1016/j.talanta.2013.03.044 
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elnyelése, ami ezáltal elfedi az alacsony koncentrációjú (pl. a glükóz) komponensek jelét a 
spektrumban. Ezért már ezekben a korábbi munkákban is kihagyták az 5000 cm-1 és 
7000 cm-1-es hullámszámoknál megfigyelhető vízcsúcsokat a spektrumok elemzéséből. Ehhez 
manuális, vagy automatizált változókiválasztási módszereket valamelyikét vették igénybe. A 
gyenge glükóz jelet erősítésére az eddig megjelent közleményekben általában első és második 
deriváltat használtak, amivel nem csak a növekedő sejtszámból adódó alapvonal-eltolódást 
küszöbölték ki, de a glükózjelet is erősítették, a sejtek fényszórásának spektrális hatását pedig 
Standard Normal Variate (SNV), vagy Multiplicative Scatter Correction (MSC) előkezeléssel 
csillapították. 

CHO sejttenyészetek Raman spektroszkópiai méréseiről 2011-ben jelentek meg az első 
közlemények, majd az ígéretes eredményeknek köszönhetően az in-line Raman alkalmazása 
gyorsan terjedt910. A víznek nincs Raman elnyelése, ezáltal kiváló technika vizes oldatokban. 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. 
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 sejttenyészetekben10. A Raman spektroszkópián alapuló 
glükóz-koncentráció szabályozást széleskörben tanulmányozták Berry és mtsai., akik elsőként 
mutatták meg a glükóz szabályzás termékminőségre gyakorolt előnyös hatásait, valamint 
bemutattak, egy az iparban használatos eszközökkel is megvalósítható szabályozási 
rendszert11. Berry munkatársaival a modellek transzferálhatóságát is vizsgálta, kis (5 l), 
félüzemi (200 l) és üzemi léptékű (2000 l) futások között. 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. 

A korábbi irodalmi eredmények és saját tapasztalatok alapján tehát a következő 
célkitűzéseket fogalmaztam meg. 

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. 

                                                      
9 Claßen J, Aupert F, Reardon KF, Solle D, Scheper T (2017) Spectroscopic sensors for in-line bioprocess monitoring 
in research and pharmaceutical industrial application. Analytical and Bioanalytical Chemistry 409 (3):651-666. 
doi:10.1007/s00216-016-0068-x 
10 Abu-Absi NR, Kenty BM, Cuellar ME, Borys MC, Sakhamuri S, Strachan DJ, Hausladen MC, Li ZJ (2011) Real time 
monitoring of multiple parameters in mammalian cell culture bioreactors using an in-line Raman spectroscopy 
probe. Biotechnol Bioeng 108 (5):1215-1221. doi:10.1002/bit.23023 
11 Berry BN, Dobrowsky TM, Timson RC, Kshirsagar R, Ryll T, Wiltberger K (2016) Quick generation of Raman 
spectroscopy based in-process glucose control to influence biopharmaceutical protein product quality during 
mammalian cell culture. Biotechnol Progr 32 (1):224-234. doi:10.1002/btpr.2205 
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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. 

3 Kísérleti és számítási módszerek 
3.1 Sejttenyésztés 

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, azonban 
iparjogvédelmi okokból ennél több részletet csak korlátozottan közölhetünk. A rázatott 
lombikos kísérletek célja minden esetben az volt, hogy több napos, bioreaktoros 
tenyészetekkel összevethető mátrixszal rendelkező, magas életképességű sejttenyészetek 
előállítása, melyekben a glükóz koncentráció közel nullára csökken a tenyésztés végére. A 
lombikokat rázóinkubátorban tároltuk, 37 °C hőmérsékleten, 5 %-os CO2 koncentrációban, 
110 rpm fordulatszámon kevertetve. A leállítás kritériuma minden esetben az volt, hogy a 
glükóz koncentráció 1,5 mM alá essen, tehát a sejttenyészetben gyakorlatilag ne legyen 
glükóz. A sejttenyésztési fázis után a glükóz koncentrációt, glükóz törzsoldat segítségével, 
lépcsőkben beállíthattuk. 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. 

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, 20 l, 100 l, 1000 l és 5000 l hasznos térfogatú bioreaktorokban végzett 
sejttenyészetekben vettem fel spektrumokat. A tenyésztett sejtvonal, tápoldat, rátáplálás 
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 bioreaktoros sejttenyészetekből is minden nap 
legalább egy mintavétel történt. A későbbi spektrum alapú modellekhez Cedex BioHT (Roche 
Diagnostics GmbH, Basel, Svájc) típusú felülúszó elemző készülékkel is lemértük a mintákat, 
ami a gyártásközi mérésnél pontosabb glükóz értéket adott (a módszer, gyártó által megadott 
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pontossága ±0,1 mM, glükózra vonatkozóan), ezért a későbbiekben a spektroszkópiai 
modellkészítésnél is ezeket az eredményeket használtuk referencia céljából. 

3.2 Glükóz koncentráció beállítás és spektrumfelvétel módja 

A rázatott lombikos tenyészetek tartalmát leállítása után Erlenmeyer-lombikokba 
töltöttük, melyeket mágneses keverőre helyeztünk, hogy a sejtek ne ülepedjenek le. Ezt 
követően törzsoldattal, több lépésben a glükóz koncentrációt 60 mM-ig emeltük, lépésenként 
NIR és Raman spektrumot felvéve. Továbbá mintát is vettünk minden egyes lépésnél, aminek 
a glükóz koncentrációját a CEDEX BioHT készülékkel megmértük, hogy a későbbi 
kalibrációkhoz referencia értékként használjuk.  

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 és 
bioreaktoros kísérletek közötti hasonlóságot azzal is biztosítani kívántuk, hogy ténylegesen 
ugyanazt a mérőműszert és szondát használtuk, ugyanazokkal a beállításokkal mindegyik 
mérési feladathoz. 

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. 

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 
spektrumok minőségi elemzését főkomponens elemzéssel (PCA) végeztük, aminek a score és 
loading értékeit elemeztük ábrázolás után. Minőségi elemzést munkánk túlnyomó 
többségében a számos előny miatt legelterjedtebben alkalmazott PLS módszer segítségével 
végeztük, de alkalmaztuk az MLR és PCR módszereket is. Az elemzéseket azonban nem a nyers 
spektrumokon végeztük, hanem először matematikai előkezelésekkel korrigáltuk azokat. A 
munkánk során a Savitzky–Golay algoritmusú deriválás, SNV, MSC, mint fényszórás- és 
zajkorrekciós előkezelési módszerek, valamint az Autoscale és Mean Center, mint skálázó, 
normáló előkezelési módszerek kerültek alkalmazásra. 
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4 Eredmények 
4.1 Glükóz koncentráció meghatározása NIR spektroszkópiai eszközökkel CHO sejttenyészetek 

léptéknövelésének nyomonkövetése során 

Munkánk során rázatott lombikos, valamint 20, 100, 1000 és 5000 literes léptékű 
bioreaktoros sejttenyészetek (összesen 18 db) NIR spektrumait vettük fel. A spektrumok 
minőségi elemzése megmutatta, hogy nyers spektrumok esetében nagy változékonyság 
figyelhető meg az egyes léptékek és az egyes tenyészetek között. Különösen a rázatott 
lombikok tértek el nagyon a bioreaktoros tenyészetektől, ami annak volt köszönhető, hogy a 
lombikos tenyészetekben felvett spektrumok a sejttenyészetek dinamikáját nem követték, 
csak pillanatképnek voltak tekinthetők (1. ábra, bal). Azonban a sejttenyészetek közötti 
változékonyság megfelelő matematikai előkezelés és változókiválasztás segítségével 
csökkenthető volt, ami a PCA ábrán úgy jelent meg, hogy a score értékek egymáshoz képest 
közelebb helyezkedtek el (1. ábra, jobb). 

 
1. ábra Az öt különböző léptékben rögzített NIR spektrumok PCA score értékei minden spektrumváltozóra 

illesztett PCA modell esetében, a spektrumok centrálással történő előkezelése után (bal) és 149 db glükózra specifikus 
spektrumváltozóra illesztett PCA modell esetében, a spektrumok centrálás előkezelése után (jobb) 

A spektrumok mennyiségi elemzése során az egyes léptékekben található tenyészetek 
spektrumait léptékenként összesítve használtuk fel PLS kalibrációs modellek készítésére 
(1. táblázat). Minden lépték spektrumait külön-külön, majd kombinálva is felhasználtuk az öt 
darab 5000 literes léptékű tenyészetek glükóz koncentrációjának egyidejű predikciójára. A 
modellek közül a legalacsonyabb hibával (4,18 mM) a 20 és 100 literes tenyészetek 
spektrumait tartalmazó modell becsülte a glükóz koncentrációt (2. ábra, bal), tehát ipari 
léptékű sejttenyészetek esetében is elérhető NIR spektroszkópiával a más ígéretes 
technikákkal kapott becslési pontosság. 
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2. ábra Balra a 20 és 100 literes léptékű sejttenyészetekben felvett spektrumok alapján készített PLS modell 

prediktált glükóz koncentráció értékei a referencia módszerrel mért koncentráció függvényében és jobbra az egyik 
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. 

A jó eredményt azonban árnyalta, hogy a meghatározás leginkább a tenyésztés batch 
szakaszában volt pontos, a folyamat szempontjából meghatározóbb fed-batch szakaszban 
meglehetősen pontatlan volt. Ennek oka, hogy a batch szakaszban a relatíve magas glükóz 
koncentráció csökkenése a sejtkoncentráció növelésével korrelál, ami a meghatározást 
elősegíti, azonban a fed-batch szakaszban az alacsonyabb tartományban ingadozó glükóz 
koncentrációt elnyomják a víz és más tápoldatkomponensek jelei, és a glükóz jel nem tud 
semmi egyéb paraméterrel korrelálni (2. ábra, jobb). 

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

† 400 változó használata pontosabb modellt eredményezett, mint a 149 változó 
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1* 78 149 MSC + centrálás 7 0,975 0,512 1,41 14,95 

20 217 400† MSC + centrálás 4 0,742 0,668 3,80 5,31 

100 206 149 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 
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4.2 NIR és Raman spektroszkópia összehasonlítása CHO sejttenyészetek glükóz 
koncentrációjának meghatározásával 

Az összehasonlításhoz nyolc darab rázatott lombikos és négy darab bioreaktoros 
sejttenyészetből származó spektrumokat használtunk fel. A minőségi elemzés során 
egyértelműen megállapítottuk, hogy a Raman spektrumokban jobb minőségű és könnyebben 
kinyerhető információ található a glükóz koncentrációra vonatkozóan, ugyanis a PCA modellek 
score értékei is egyértelmű korrelációt mutattak a glükóz periodikus ingadozásával. Ezt a 
megfigyelést később változókiválasztási céllal is tudtuk alkalmazni. 

A rázatott lombikos modellrendszerrel fejlesztett NIR és Raman spektrum alapú glükóz 
koncentráció modellt egy 10 és 100 literes bioreaktoros tenyészet spektrumaira is 
transzferáltuk. A mérési rendszer teljesen megegyezett, különbség csak a léptékben volt. A 
nyolc rázatott lombikot hat kalibráló és kettő validáló lombikra osztottuk. A hat kalibráló 
lombik spektrumaira PLS modellt fejlesztettünk, melynél a változókiválasztást és a 
matematikai előkezelést a validáló lombikok segítségével optimáltuk (3. ábra). 

 
3. ábra A NIR és Raman spektrumok alapján készült mennyiségi modellek optimálásának folyamata 

Cél a legalacsonyabb predikciós hiba elérése volt. A NIR és Raman modell egyformán 
pontosan, 2,2 mM-os pontossággal becsülte a glükóz koncentrációt, azonban a NIR modell 
kemometriailag összetettebb volt. Ezt követte a modelltranszfer, amely során a rázatott 
lombikokkal fejlesztett két modellt változtatás nélkül alkalmaztuk a 10 és 100 literes 
tenyészetekből származó spektrumokra. A NIR modell a glükóz koncentráció trendjét ugyan 
tudta követni, de abszolút értékben nagy hibát adott (62,5 mM és 39,8 mM rendre a 10 és 100 
literes tenyészetnél) (4. ábra bal oszlop). Ennek oka a kalibrációs modell túlillesztése volt, 
amire azért volt szükség, hogy a lombikos modell a Raman modellhez hasonló pontosságot 
érjen el. Ha a modell nem lett volna túlillesztett, akkor is pontatlan lett volna, de már a 
kalibrációs lépésnél is. Ezzel szemben a Raman modell nemcsak a trendet tudta követni, 
hanem abszolút értékben is nagyon hasonló és pontos volt (4,03 mM és 4,05 mM rendre a 10 
és 100 literes tenyészetnél) (4. ábra jobb oszlop). A hasonló (és alacsony) predikciós hiba azt 
bizonyította, hogy a Raman lombikos modellek két különböző lépték és kísérlet esetén is 
egyforma minőséggel, a tenyésztés körülményeitől relatíve függetlenül tudták a glükóz 
koncentrációt becsülni.  
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4. ábra A rázatott lombikokban felvett NIR és Raman spektrumokkal készült PLS modellek alkalmazásának 

eredményei a 100 literes bioreaktoros tenyészetek spektrumaira: B) NIR modell kalibrációs egyenese; D) NIR modellel 
becsült és a referencia glükóz koncentráció az idő függvényében; H) Raman modell kalibrációs egyenese; J) A Raman 

modellel becsült és a referencia glükóz koncentráció az idő függvényében 

4.3 MLR, PCR és PLSR módszerek alkalmazása CHO sejttenyészetek glükóz koncentrációjának 
Raman spektrum alapú meghatározására 

A korábbi kísérletnél felhasznált két tenyészetet a még két rendelkezésre álló tenyészet 
spektrumaival is kiegészítettük (három tenyészet kalibráció, egy tenyészet validálás). 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 (5. ábra). Az 
elemzés során készítettünk modellt az összes, 1691 db változóra, majd glükózra specifikus 
313 db változóra (melyet a PCA score érték korreláció segítségével választottunk ki), illetve az 
adott regressziós algoritmusnak megfelelően iMLR, iPCR, iPLS automatikus módszerekkel 
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, így összeségében 10 db modellt vizsgáltunk (5. ábra). 
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5. ábra A négy bioreaktoros sejttenyészet Raman spektrumainak különböző regressziós algoritmusokkal történő 

elemzése 

Az eredmények tisztán megmutatták, hogy a legpontosabban becslő modell a minden 
spektrumváltozóra épülő PLS modell, 2,19 mM-os hibával (6. ábra). 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 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 ugyan, de a 3,82 mM így is jócskán elmarad a PLS-től. A glükóz 
koncentráció egy nagyon domináns faktor a Raman spektrumokban, ezért várható volt, hogy 
a PCR modell az MLR-nél jobban fog teljesíteni, mivel a látens változókat a domináns glükóz 
mentén tudta kiszámítani, amit az elért 2,38 mM-os pontosság is mutatott. Az viszont nem 
véletlen, hogy a legjobb modellt a PLS-sel tudtuk elérni, hiszen az olyan módon tömörítette az 
eredeti adatokat látens változókká, hogy a glükóz koncentráció szempontjából legrelevánsabb 
spektrumváltozók kapták a legnagyobb súlyt. Ezt alátámasztotta, hogy a változókiválasztással 
nem tudtuk az algoritmust támogatni, mivel 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. 

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
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6. ábra A bioreaktoros sejttenyészetek 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 Raman spektrumok 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 Tézisek 
1. NIR spektroszkópia segítségével nyomonkövettem CHO sejttenyészetek teljes 

léptéknövelési folyamatát rázatott lombikostól az ötezer literes léptékig, melyet glükóz 
koncentráció meghatározásra használtam fel. [4] 

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. [4] 

3. Viszonyítási alapot hoztam létre ipari léptékű CHO sejttenyészetek valós idejű NIR 
mérések becslési pontosságának tekintetében, ami 4,18 mM-nak adódott. [4] 

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. [1,2,4] 

Regressziós 
módszer

Előkezelés Eltolás LV
RMSEP 
[mM]

M
in

d
en

 v
ál

to
zó MLR #1 D2, or. 3, 105pts + SNV -4.02 - 11.5

PCR #2 D1, or. 3, 75pts + SNV + MC -0.78 9 2.38

PLSR #3 D1, or. 3, 85pts + SNV + MC -0.08 5 2.19

P
C

A
 s

co
re

ko
rr

el
ác

ió

MLR #4 D1, or. 3, 93pts + SNV + MC 0.95 - 4.04

PCR #5 D1, or. 3, 75pts + SNV + MC 0.82 4 2.69

PLSR #6 D1, or. 3, 75pts + SNV + MC -0.14 3 2.73

i-
m

ó
d

sz
er

MLR #7 D1, or. 3, 97pts + MC 1.45 - 3.82

PCR #8 MC -0.60 6 2.66

PLSR #9 D1, or. 3, 85pts + SNV + MC 1.36 5 2.81

V
IP PLSR #10 D1, or. 3, 85pts + SNV + MC 0.12 5 2.21
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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. [2] 

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. [2] 

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. [3] 

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 PLS regressziós algoritmus saját súlyozó mechanizmusát 
használjuk. [3] 

6 Alkalmazási lehetőség 
A munkám során kifejlesztett rázatott lombikos modellrendszert az iparban az egyes 

molekulákhoz kapcsolódó technológiafejlesztés korai fázisában lehet alkalmazni, gyors 
adatgenerálásra, ezáltal biztosítva az első bioreaktorba léptéknövelt tenyészetek esetén is az 
in-line nyomonkövetés lehetőségét. A NIR és Raman technika összehasonlítása pedig objektív 
információt adott a döntéshozóknak, hogy a két mérési technika milyen limitációkkal 
rendelkezik, ezért melyiket válasszák, és a modellhez melyik algoritmust, milyen matematikai 
előkezeléssel érdemes alkalmazni. 
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